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Härnösands Älg & Kronskötselområde 
Dagordning Årsmöte 2022-08-10 

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Justering av röstlängden.

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna
verksamhetsåret. Bilaga 8, 8-1 och 8-2

9. Styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret Bilaga 9

10. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fråga om hur föregående räkenskapsårs resultat skall balanseras.

12. Redovisning om förändringar av skötselområdets omfattning Bilaga 12-14

13. Behandling av inkomna motioner

14. Praktiskt viltvårdsarbete, inventeringar m.m. Bilaga 12-14

15. Fastställande av medlemsavgifter samt regler rörande föreningen. Bilaga 15.

16. Fastställande av arvoden och ersättningar.

17. Styrelsens förslag till beslut om antalet älgar resp. kronvilt som ska fällas,
fördelning av dessa på handjur, hondjur och kalvar samt fördelning av djur mellan
de i skötselområdet ingående jaktlagen samt regler för jaktutövningen.
Bilaga 17 och 17-1 och 17-2.

18. Val av ordförande i föreningen och styrelsen för en tid av ett år.

19. Val av övriga ledamöter jämte suppleanter i styrelsen.

20. Val av två revisorer jämte två suppleanter.

21. Val av valberedning.

22. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling.



Bilaga 8 1 (3) 

 Verksamhetsberättelse 20210701 – 20220630 

Föreningen har under verksamhetsåret bedrivit jakt på älg och kronvilt, genomfört 1 
årsmöte 1 extra årsmöte samt 1 samrådsmöte. 

Styrelsen har genomfört 4 styrelsemöten och 1 konstituerande möte samt haft 
kontakter via supertext sms-grupp i olika frågor samt för information inom styrelsen. 

Vi har deltagit på samrådsmöte för älvarnas älgförvaltningsområde på hotell Höga 
kusten där vi representerades av Sture Harström och  Sten-Orvar Westerlund.

Samrådsmötet för älgskötselområdet genomfördes 31 mars 2022 vid Häggdångers 
bygdegård med 44 deltagare där 44% av deltagarna också är markägare i 
skötselområdet. På samrådsmötet beslutades att en ny älgskötselplan skulle tas fram i 
enlighet med styrelsens förslag, Planen fastställdes 2022-06-02 av länsstyrelsen i 
Västernorrland för en tid av 1 år. 

24 maj 2022 genomfördes en kvällsutbildning i åldersbestämning av älg med 23 
deltagare från 18 jaktlag.  

Föreningens styrelse har under året haft god samverkan och bra dialog med de flesta 
av jaktlagen inom föreningen. 

De flesta av föreningens medlemmar har under året rapporterat och redovisat i god 
tid och bra ordning. 

Hemsidan har uppdaterats med stadgar och protokoll från möten samt annan relevant 
information.

Under verksamhetsåret har vi också genomfört en revidering av de i älgskötselområdet 
ingående fastigheterna och ingående areal samt gjort den förändring av 
stadgar som beslutades på årsmötet och extra årsmöte 2021.

Styrelsen har under verksamhetsåret verkställt årsmötesbeslutet om datorinköp för 
övergå till digital bokföring.

Föreningens ekonomi är god, redovisas i bilaga 8

Älgjakten som pågick 1 september 2021 t.om 31 januari 2022 redovisas i bilaga 8-1 

Kronviltjakten som pågick 16 augusti 2021 t.om 28 februari 2022 redovisas i bilaga 8-2 



Bilaga 8 2 (3) 

Styrelse och övriga förtroendevalda under 2021 - 2022 

Ordförande: Per-Arne Olsson 

Kassör:  Maria Eriksson 

Ledamot:  Thomas Åström  

Ledamot:  Sture Harström 

Ledamot:  Daniel Haglund 

Suppleant:  Ronny Söderqvist 

Suppleant:  Thobias Eriksson 

Revisorer:  Lars Norberg och Göte Norell 

Revisorssuppleant: Tommy Thelberg 

Valberedning: Magnus Eriksson Sammankallande 

Peter Sundström 

Jan Bylund  

Suppleant: Patrik Olsson  

------------------------------------- 
Kassör Maria Eriksson 

------------------------------------- 
Ledamot Thomas Åström 

---------------------------------
Suppleant Ronny Söderqvist 

----------------------------------- 
Ordförande Per-Arne Olsson 

----------------------------------- 
Ledamot Sture Harström 

----------------------------------- 
Ledamot Daniel Haglund 

--------------------------------------------------------
Suppleant Tobias Eriksson 

Per-Arne Olsson Maria Eriksson

Sture Harström Thomas Åström

Daniel Haglund Ronny Söderqvist

Tobias Eriksson



Bilaga 8 3 (3) 

Ekonomisk redovisning för Härnösands Älg & Kronskötselområde 

Verksamhetsåret 20210701 – 20220630 

Ingående saldo Plusgiro  2021-07-01 

Utgående saldo Plusgiro 2022-06-30 

Intäkter Utgifter 

Fällavgifter älg Fällavgifter älg 31 400,00 
Fällavgifter kron Fällavgifter kron 0 
Årsavgifter Bankkostnader 1311,90 
Övriga intäkter 1 2550 Hemsida 1793,75 

Tryckerikostnad årsmöte 1690,00 
Reg. avg Länsstyrelsen 2300,00 
Arvode ordf. 2200,00 
Arvode övriga styrelsen 4200,00 
Reseersättningar 518,00 
Lokalhyra och fika (möten o Utb) 6125,00 
Styrelsemöten 2015,00 
Montering trofé 1500,00 
Dator till kassör 6790,00 
Bokföringsprogram (årskostnad) 1477,00 

Summa Summa 63 320,65 

Årets Resultat 

1) Övriga intäkter avser t.ex avgift för felaktigt fällt djur, betalningar som saknar märkning eller felaktiga
inbetalningar.

2) Kortfristiga fodringar på ej inbetalda medlemsavgifter/ föreningsbidrag och fällavgifter.

31 100
2 500

13 400

51 700

Kortfristiga fodringar 2       2150

- 11 620,65

55 164,22 

42 193,57



Bilaga 8-1 1 (1) 

Älgjakten 2021 – 2022 

I och med jakttidsöversynen som gjordes beslutade regeringen bland annat 
att älgjakten f.om hösten 2021 skall starta på fast datum vilket innebar att den 
startade 1 september, sedan beslutade länsstyrelsen i Västernorrland att vi 
skulle ha brunstuppehåll även under jakten 2021 – 2022 vilket då blev från 27 
september till och med 10 oktober. 

Antalet älgobservationstimmar uppgick till 7793 timmar vilket är en 
minskning med 9% från föregående år då vi hade 8583 timmar. 

Antalet älgobservationer har minskat med 12,4 % sedan älgjakten 2019 / 2020, 
det som är mer oroväckande är att andelen kalv per vuxet hondjur har sjunkit 
till rekordlåga nivåer vilket också är det som legat till grund för den nya 
älgskötselplanen. 

2019 / 2020 observerades 0,677 kalv per vuxet hondjur och under 2021 / 2022 
observerades 0,412 kalv per vuxet hondjur en minskning med 33,7% enkelt 
översatt så har vi gått från att 7 vuxna hondjur av 10 har haft kalv till att 
4 av 10 hade kalv en negativ utveckling som behöver vändas. 

Under älgjakten 2021 / 2022 hade vi 129 älgar totalt att fälla enligt plan, 
fördelningen av dessa var 45 tjur, 45 hondjur och 39 kalvar.  Totalt fälldes det 
125 älgar, 48 tjurar, 45 hondjur och 32 kalvar, vilket resulterade i att 103% av 
målet på vuxna älgar uppfylldes och 82% av kalvarna fälldes med en total 
måluppfylland om 97% vilket är inom ramen för vad som är föreskrivet, 
anledningen till att det fälldes fler tjurar än vad som fanns enligt planen var 
att vi i styrelsen beslutade att lägga till 4 tjurar och införa kravet på en fälld 
kalv innan man fick fälla en av dessa tjurar, det fälldes 6 kalvar och 3 tjurar 
efter införandet av restriktionen.  

Mycket bra jobbat av samtliga jaktlag. 



Bilaga 8-2 1 (1) 

Kronviltjakten inom Härnösands kronskötselområde 2021/2022 

Kronskötselplanen har omfattat 30 djur totalt med en fördelning på 
10 hjortar, 10 hindar och 10 kalvar. 

Av hjortarna har 4 st kapitala varit tillåtna att fälla där 2 av dessa fick fällas i 
området norr om Långsjön med en tänkt begränsningslinje i öst – väst och de 
andra 2 söder om Långsjön. Av dessa 4 fälldes 1 st norr om Långsjön 

Av totalt 30 djur fälldes 17 stycken (43% av planmålet) med fördelningen 
6 kalvar, 6 hindar och 5 hjortar. 

Största hjorten som fälldes var en 12 taggare och den fälldes norr om 
Långsjön. 

Kronhind 60 kg (Bedömd) (0) 

Kronhind 80 kg (Bedömd) (0) 

Kronhind 50 kg (Vägd) (0) 

Kronhjort 120 kg (Bedömd) Kapital (12) Söderstig 

Kronkalv, hind 35 kg (Bedömd) 

Kronhind 80 kg (Bedömd) (0) 

Kronhjort 60 kg (Vägd) Okänd (10) Spillböle - Vike 

Kronhjort 80 kg (Bedömd) Mellan (8) Dala – Locke 

Kronhjort 60 kg (Bedömd) Spets (2) Helgum 1:26 

Kronhjort 100 kg (Bedömd) Mellan (8) Bernt Norberg 

Kronkalv, hind 34 kg (Vägd) 

Kronkalv, hjort 40 kg (Bedömd) 

Kronhind 45 kg (Bedömd) (0) 

Kronkalv, hind 38 kg (Vägd) 

Kronhind 60 kg (Bedömd) (0) 

Kronkalv, hjort 

Kronkalv, hind 20 kg (Bedömd) 

Kronviltobsen har återigen för få timmar för att kunna visa något resultat som är användbart



Bilaga 9  1 (1) 

Styrelsens förslag på budget för  

Verksamhetsåret 20220701 – 20230630 

Intäkter Utgifter 

Fällavgifter älg 25 800 Fällavgifter älg 25 800 
Fällavgifter kron 6 500 Fällavgifter kron 0 
Årsavgifter 18 750 Bankkostnader 1 350 
Övriga intäkter 0 Hemsida 1 800 

Reg.avg Länsstyrelsen 2 300 
Arvode ordf. 2 200 
Arvode styrelse 4 200 
Reseersättningar 1 000 
Möten 4 000 
Styrelsemöten 2 500 
Bokföringsprogram 1 500 
Tryckerikostnad 
årsmöte 

1 700 

Summa 51 050 Summa 48 350 

Beräknat resultat + 2 700 



Bilaga 12 och 14 1 (1) 

Förändringar av älgskötselområdenas omfattning 

Älgskötselområdets omfattar idag 75 stycken jaktlag med en total areal 
om 30 271 hektar enligt beslut från länsstyrelsen i Västernorrland.  
Några markområden som anmäldes för registrering hos länsstyrelsen 
godkändes inte på grund av dess geografiska läge i förhållande till annat 
älgskötselområde eller licensområde.

Nya jaktlag älg 

  141 hektar Från Viksjö ÄSO 

1539 hektar 

  114 hektar     

10 hektar 

1145 hektar 

Utgår från ÄSO

Billsta 2:6 (Stig Sjöström) 

Häggdångerskogens jaktlag 

Kornsvedjans Jaktlag  

Älglösa 4:12 

Lindoms / Skedoms JL

Grååsens jaktlag 271 hektar Till Viksjö ÄSO



Bilaga 12 och 14 1 (1) 

Förändringar av kronskötselområdets omfattning 

Kronskötselområdet som tidigare omfattat alla ingående fastigheter  
i Härnösands älgskötselområde samt delar av Stigsjö västra älgskötselområde och 
några fastigheter som inte ingår i något äso har under en längre tid orsakat 
problem då det varit oklart vilka jaktlag och fastigheter från framförallt Stigsjö 
västra som varit anslutna till kronskötselområdet, i en del fall har jaktlagen själva 
inte känt till hur det förhållit sig (generationsskiften osv.)  Detta problem visade 
sig vara mer omfattande än vad man kunnat tro och sträcker sig ganska långt 
tillbaks i tiden detta grundar sig i att framförallt länsstyrelsen har haft brister i sin 
hanteringen så ingen tidigare styrelse i Härnösands ÄSO/KSO ska lastas för detta.  

Istället för att starta en omfattande och tidskrävande process med en revidering 
av kronskötselområdet så har styrelsen för Härnösands ÄSO/KSO i samråd med 
länsstyrelsen i Västernorrlands län och styrelsen för Stigsjö Västra ÄSO samt 
jaktlagen ingående i Stigsjö västra ÄSO kommit fram till att det enklaste och 
smidigaste alternativet som ställer till minst problem och arbete såväl nu som i 
framtiden är att samtliga jaktlag i Stigsjö västra ÄSO ansluter sig till  Härnösands 
Kronskötselområde, den extra tid administrationen av detta skapar är försumbar i 
sammanhanget för såväl styrelse som övriga förtroendevalda. 

Precis som de som varit anslutna tidigare från Stigsjö västra så ingår de i 
kronskötselområdet och betalar fällavgifter för fällt kronvilt, men de betalar inte 
årsavgift/föreningsbidrag till föreningen och har därmed ingen rösträtt på 
föreningsmöten eller årsmöten. 

Rent praktisk så kommer ingen märka av detta mer än att antalet jaktlag i 
jaktrapport kommer bli något fler, dessa är för övrigt märkta med kron inom 
parantes och 0 hektar areal i systemet för att enkelt kunna särskilja dessa jaktlag 
från övriga, i verkligheten kommer kronskötselområdet omfatta  
38 111 hektar. Information om detta har också mailats ut till samtliga jaktlag och 
medlemmar i jaktlag ingående i Härnösands ÄSO med korrekta mailadresser i 
jaktrapport.se

Praktiskt viltvårdsarbete, inventeringar och skadeförebyggande åtgärder 

Praktiskt viltvårdsarbete sköts enskilt av respektive jaktlag och består av 
saltstensutsättning samt stödutfodring vintertid. 
I övrigt sker ingen samordnad inventering av älg eller kronvilt då ingen 
spillningsinventering från älg eller vårräkning av kronvilt sker.   



Bilaga 15 1 (1) 

Styrelsens förslag till avgifter och regler inom Härnösands ÄSO 

Medlemsavgift/Föreningsbidrag föreslås en höjning med 50 kronor för 2023 från 
dagens 200 kronor till 250 kronor då kostnaderna har  ökat av flera olika skäl 
(bankkostnader, abbonemangsavgifter för programvara, möteskostnader, hemsida) 

”Föreningens ekonomi är god men på grund av ökade omkostnader så föreslås en 
mindre höjning av medlemsavgift/ föreningsbidrag samt en mindre justering av 
fällavgifterna på kronvilt (Se Bilaga 17-1) för att balansera en del av de ökade 
omkostnaderna istället för att framledes behöva göra en betydligt större höjning” 

Jaktlag som vill nyregistrera mark i älgskötselområdet eller kronskötselområdet 
skall skriftligen meddela styrelsen detta senast 15 januari för att  detta skall kunna 
anmälas till länsstyrelsen inom föreskriven tid. 

” Länsstyrelsen har 31 januari som sista inlämningsdatum, komplettering kan ske 
fram tills beslutsdagen men då det inte finns något exakt datum för vad som är 
beslutsdagen så vill vi i möjligaste mån undvika kompletteringar.” 

Delning eller sammanslagning av jaktlag kan ske mellan 1 februari och 30 juni, 
ingen delning eller sammanslagning av jaktlag  under pågående jakt och att detta 
skall vara färdigställt innan nya jaktåret startar 1 juli. 

Betalning av fällavgifter och föreningsbidrag skall ske senast 14 dagar efter älg 
respektive kronviltjaktens avslutande,samtidigt får vi ett fungerande system med 
medlemsavgifterna/Föreningsbidraget. Jaktlag som ej erlagt fällavgifter eller 
föreningsbidrag tilldelas ingen älg eller kronvilt förrän detta reglerats genom 
betalning till föreningens konto eller kassör. Alla inbetalningar skall märkas med 
vilket jaktlag som betalar samt vad betalningen avser, betalningar som saknar 
denna information kommer inte behandlas av kassören.

”Länsstyrelsen skall ha avgifterna senast 14 dagar efter avslutad jakt och 
grundtanken är väl inte att föreningen ska agera bank åt de ingående jaktlagen 
samtidigt så vill vi försöka minska arbetsbördan för föreningens kassör”  

Alla jaktlag skall tillse att uppdaterade och korrekta uppgifter rörande jaktledare 
och andra kontaktpersoner inom jaktlaget finns på jaktrapport.se  Namn, 
mobiltelefonnummer och mailadress måste finnas. 

” Många jaktlag saknas idag korrekta kontaktuppgifter vilket gör det svårt att 
komma i kontakt med jaktledare / företrädare för jaktlagen vilket medför onödig 
tidsåtgång, samtidigt är det viktigt ur jaktsynpunkt då all jaktlig information 
skickas ut via jaktrapport.se 
Har man rapporterat fel i jaktrapport och upptäcker detta dagen efter eller senare 
skall man kontaka ansvarig i ÄSO/KSO för att få hjälp att rätta till detta 



Bilaga 17 1 (1) 

Styrelsens förslag till Älgjakten 2022 – 2023 

Antalet älgar som ska fällas enligt plan är 113 stycken fördelat på 37 tjurar, 
36 hondjur och 39 kalvar. 

Detta innebär att för att kunna tilldelas tjur behöver man minst ha 862 hektar 

Älgskötselområdet indelas i kvotgrupper enligt nedanstående. 

Ingen tjur tilldelad  

5 tjurar  

7 tjurar 

5 tjurar 

13 st 

26 st 

16 st 

8 st 

12 st 

Jaktlag med areal 5 – 100 hektar 

Jaktlag med areal 101 – 250 hektar 

Jaktlag med areal 251 – 440 hektar 

Jaktlag med areal 441 – 861 hektar 

Jaktlag med 862 hektar eller däröver Egen tilldelning 

Samtliga jaktlag oavsett kvotgrupp deltar i avlysningsjakt inom eget jaktområde 
på hondjur och kalv från jaktstart. 

Försök skjuta kalv från första jaktdagen.

Jaktlagen uppmanas att i möjligaste mån försöka inrikta avskjutningen på 
yngre djur.  

Jaktlag i kvotgrupp med tjur tilldelad fäller en tjur och lämnar resterande till 
övriga lag i gruppen. 

1 september t.om 25 september tilldelning av tjurar samt avlysningsjakt på 
hondjur och kalv. 

Brunstuppehåll 26 september t.om 9 oktober 

10 oktober t.om 21 oktober tilldelning av tjurar samt avlysningsjakt på hondjur 
och kalv precis som i september. 

Från 22 oktober sammanställs samtliga kvarvarande älgar till en gemensam 
pott för avlysningsjakt inom eget jaktområde för samtliga jaktlag ingående i 
Härnösands ÄSO. 

Älgjakten avslutas 31 januari 2023 eller tidigare då avskjutningsmålet är 
uppfyllt eller vid risk för betydande avvikelse från avskjutningsmålet. 



Bilaga 17-1  1 (1) 

Styrelsens förslag till Kronviltjakt inom Härnösands Älg & 
Kronskötselområde 2022 – 2023 

Antal enligt skötselplan:  10 Hjort. 10 Hind.  10 kalv  

Rapportering skall ske på jaktrapport.se senast kl 21.00 samma dag som viltet 
fällts  

Fällavgift: Vuxna 300:- (tidigare 250:-)      Kalv  50:- (tidigare ingen avgift)  

Avgiften är en avgift till föreningen för att täcka kostnader för möten, m.m 

Fördelning av Hjortar: 4 Kapitala Hjortar, 2 stycken kapitala i linje öst-väst, 
söder om Långsjön samt 2 kapitala i linje öst-väst,norr om Långsjön.        

6 Hjort, spets eller mellan i hela kronskötselområdet. 

10 hind och 10 kalv inom hela kronskötselområdet 

Förklaring: Flertalet hjortar som fällts de senaste åren har varit kapitala och 
de flesta har fällts norr om Långsjön, det är nu tid att vårda den av staten 
beslutade kronviltspopulationen, detta gör vi som enda och bästa åtgärd 
genom att spara hjort med kapital hornkrona, åtgärden förmodas leda till 
friskare kronviltstam inom Härnösands kronskötselområde. 

Kronviltjakten bedrivs enligt de regler och tider som anges av myndigheten 
Jakttiden är 16 augusti 2022 till och med sista februari 2023 

Från och med 16 augusti fram till och med 8 oktober får jakten endast avse 
hind och kalv. Jakt på alla djur får ske från 8 oktober t.om 31 januari

Från och med 16 augusti fram till och med 30 september samt 1 februari 
t.om sista februari får jakten endast bedrivas som smyg eller vakjakt.

Jakten avslutas sista februari eller tidigare då tilldelade djur är fällda. 



 Bilaga 17-2  1 (1) 

Styrelsens förslag:  Älg och Kronviltjaktens utförande. 

Rapportering skall ske senast 21.00 samma dag som älg eller kron fällts. 

Samtliga jaktlag rapporterar älg och kronobs senast 21.00 jaktdagen.  

Samtliga jaktlag skall väga och rapportera vägd vikt på älgkalv.  

Samtliga jaktlag skall åldersbestämma alla fällda vuxna älgar genom 
tandsnittning.  

Samtliga jaktlag lämnar älgobs och kronobs för jaktens första 7 dagar i 
september månad. 

Samtliga jaktlag rapporterar obs på både älg och kronvilt vid samma tillfälle 
även om jakt inte aktivt bedrivits på kronvilt.  

Älg och Kronvilt rapporteras på jaktrapport.se    

Samtliga jaktlag skall före jakten ha ordnat med tillgång av eftersökshund 

Samtliga jaktlag ska inför jaktdagen ha en utsedd jaktledare, kontaktuppgifter 
till denna skall finnas på jaktrapport.se och de skall vara aktuella.   

Samtliga jaktlag skall i september spara älgtjur med fler än 5 taggar på 
skjutsidan  

Jaktlag som fäller älg som de anser otjänlig och därmed ej önskar att ta den 
tillvara ska kontakta viltbesiktningsman eller veterinär för att få ett avgörande i 
frågan, kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Jaktlag som fäller älg eller kronvilt de ej har rätt till, älg eller kronhjort med 
större hornkrona än beslutat eller på annat sätt avviker från årsmötesbeslut 
åläggs en avgift om 2 500:- Inträffar något av ovanstående är jaktledaren 
ansvarig för att telefonkontakt tas med någon i styrelsen samma dag detta 
inträffat, samt tillse att betalning sker till skötselområdet. Det jaktlag som 
avlossar första skottet mot ett vilt enligt ovan är skyldiga att betala kostnaden 
som beslutats. 

Hornkrona som avviker från årsmötesbeslut tillfaller skötselområdet för att 
försäljas eller på annat sätt avyttras till lämplig lokal.  

Jaktledaren ska försäkra sig om att samtliga jägare i jaktlaget informerats 
om och följer de beslut som fattats av årsmötet i  

Härnösands älg & kronskötselområde. 



Område
Datum Tid 12.00

Differens i antal älgar i stammen mellan prognos och mål kan avläsas längst ned på sidan.
Uppgifter på senste årets avskjutning och vinterstam syns i celler med grå bakgrund.

2022 2023 2024 2025
Förslag på avskjutning

2021 2022 2023 2024
/2022 /2023 /2024 /2025

Antal per 1000 ha 4,1 3,7 3,4 2,2
% tjur av vuxna 52% 51% 51% 58%
% kalv av totalt 26% 35% 37% 37%

Antal tjurar 48 37 33 24
Antal kor 45 36 32 18
Antal kalvar 32 39 38 25
Totalt 125 113 103 67

Prognos: Älgar efter jakt (vinterstam)
2021 2022 2023 2024
/2022 /2023 /2024 /2025

Antal per 1000 ha 10,0 9,0 8,0 8,0
% tjur av vuxna 34% 35% 35% 35%

Antal tjurar 80 77 68 66 77 68 66
Antal kor 154 143 128 125 143 128 125
Antal kalvar 70 53 47 52 53 47 52
Totalt 304 273 244 242 273 244 242

Avvikelse från målet +61 +29 +0 -1

Kommentarer

Avskjutning & Prognos

2022-04-06 12.00 PEA>

Härnösand 80-06-160Ä

Programversion
2022-04-06 PEASignatur

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att 
en prognos ska erhållas. Höj/sänk värden så att mål uppnås. Minustecken på älgar efter jakt betyder överuttag.
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