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Genjärns VVO består av ca I l0 medlemmar, varav 86 är fastighetsägare samt har en areal av 4137 ha.

Ornrådet ingår i Fryken-Rottnen älgskötselornråde med en areal pä 19574 ha. Styrelsen består av en representant från

varje ingående VVO/ÄO. Årets avskjutningsplan Iåg på 3,0 älgarl1000 ha.

Årsmöte ttir ÄSO genornfördes i maj där planen för 2019-20 fastställdes till 3,0 älgar/1000 ha.

Samarbete skall också kunna bedrivas ang, rovdjursjakt

Gettjärns VVO tillhör Rottnens Kronhjortskötselområde, arealen är ca 40000 ha och består av 2 st sektioner öst o väst

Förvaltningenbörjadehösten2018medenavskjutningpå2hjortaroch I kalv,deskötsallaiöstrasektionenpåSunne
Västra VVO.

Spillningsinventering har inte genoml'orts i år.

Älgavskjutningen (Gettjärn2,911000 ha ökning, ÄSO 2,61t000 ha minskning)
Av planen på l3 (13) sköts l2st (11) Vuxna 5 st (5st) dessutom 7 kalvar (6 st). Det motsvarar en avskjutningpä2,9
älgar/1000 ha(2,711000 ha) Kalv 58%(54%)
Älgobsen ökade kraftigt, dock från en mycket låg nivå, jämt fördelat över området tned en topp på Höjdaområdet, dålig

reproduktion många ensamrna hondjur, se bif lista.

Någonjakt på större rovdjur (varg, björn och lo) bedrevs inte inom våfi område. Spår och synobservationer efter varg o Io

har funnits.

En trafikolycka med älg har rapporterats och en död älgko hittats i Rottnen vid Råbäcken. Inga övriga viltolyckor har

rapporterats.

Stödutfodring främst till rådjur har giorts, ett 50-tal saltstenar har placerats ut.

Årets interna länsälgskytte vanns av Andreas Jonsson.

Under säsongen rapporterades det första skjutna vildsvinet.
Beträffandeavskjutningavviltundersäsongenharstyrelsenuppskattatantalettill l8rådjur,5harar,
l3 rävar, 5 tjäder, 10 grävlingar, 3 bävrar,4 mårdar, l0 minkar samt ett 50-tal kråkor, skator o kajor.

Älgar sköts 12 st. (Gettjärn l0 st) (Bräcka 2 st.)

Styrelsen tackar ltir {tirtroendet och det goda samarbetet som varit rådande under året.

För Gettjärns VVO.
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