Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde
Protokoll från styrelsemöte 16 april 2019.
Närvarande: Jesper Bengtsson, Nils-Erik Svensson, Bengt Olofsson, Andreas Eriksson,
Bengt Eriksson, Mikael Olsson, Claes Hallström.
§ 1.

Mötet öppnas.
Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Konstituering.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Vice ordförande: Andreas Eriksson.
Sekreterare: Bengt Olofsson.

§ 3.

Fastighetsförteckning.
Förteckningen har inskickats till länsstyrelsen efter städning och komplettering.
Totalt omfattar området cirka 17 000 ha.
Ekeryd 1:7 har tillkommit.
Abborremåla 1:6, 77 ha, övergår från lag 10 till lag 11.
En fastighet med 129 ha i lag 23 har sålts. Ej klart om de nya jakträttshavarna
vill kvarstå i skötselområdet.

§ 4.

Spillningsinventering.
Genomfördes helgen 13-14 april.
Södra området: 6,5 älgar per 1 000 ha.
Norra området: 4,6 älgar per 1 000 ha.
Båda beräknade med 17 högar per dygn.
Södra visar en kraftig ökning jämfört med tidigare år, vilket tros vara en
tillfällighet.
Norra omräknat till 14 högar för jämförelse med tidigare ger 5,5 älgar per 1000
ha, vilket innebär en förväntad minskning.

§ 5.

Skötselplan kronvilt.
Plan är insänd till länsstyrelsen med en planerad avskjutning på 1 hjort, 1 hind
och 2 kalvar per år. Planen har inte granskats av länsstyrelsen.

§ 6.

Skötselplan älg.
Jesper Bengtsson redovisade följande antaganden:
-

Nuläge 5,3 älgar per 1 000 ha.
Nuläge 40 % tjur av vuxna.
Nuläge reproduktion 0,55 kalv per hondjur.
Avskjutning 1,4 älg per 1 000 ha, 50 % tjur av vuxna, 50 % kalv av total.
Mål bibehålla stammen på 5,3 älgar per 1 000 ha.
Detta ger en avskjutning på 12 vuxna och 12 kalvar.

Preliminär tilldelning: 3 vuxna i söder och 11 i norr, alltså något över plan.
Diskuterades att bibehålla sen jaktstart, som prövats ett antal år utan att förutsett
resultat kunnat konstateras. Frågan tas upp vid samrådsmöte med ÄFG.
Jesper Bengtsson fick i uppdrag att utarbeta skötselplan baserat på dessa
antaganden.
§ 7.

Ekonomi/budget.
I norra området är alla avgifter för arealändring och fällavgifter inbetalda.
Samtliga medlemsavgifter utom två är inbetalda. Bengt Olofsson påminner.
Norra området är slutreviderat. Andreas Eriksson kontaktar Bernt Pettersson om
slutrevision av södra området. Därefter slås kassorna ihop.
Föreningen är skyldig att deklarera. Nils-Erik Svensson ordnar detta.

§ 8.

Information till jaktlagen.
I fortsättningen ska information till jaktlagen endast skickas till en företrädare
för varje jaktlag, som får svara för vidare information till jaklagsmedlemmarna.
Bengt Olofsson sammanställer nya distrbutionslistor.

§ 9.

Jaktvakt.
Beslutades att ha gemensam Jaktvakt. Jesper Bengtsson och Andreas Eriksson
arbetar ut principerna och beslutar om eventuella nya funktioner i systemet.

§ 10.

Övrigt vilt.
Ska rapporteras senast 30 juni för rapportering till Jägareförbundet 15 juli.

§ 11.

Studiebesök.
Beslutades att inte genomföra något studiebesök i år. Deltagarantalet blir
troligen för stort för att göra ett gemensamt besök. Frågan får anstå till nästa år.

§ 12.

Regelsammandrag kronvilt.
Utarbetas av Bengt Eriksson med samma regler som tidigare för första delen av
säsongen, från bockjakten.

§ 13.

Nästa styrelsemöte.
Nästa möte blir måndagen 10 juni klockan 1800 i Höga Böke.

§ 14.

Mötet avslutas.
Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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