
Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

 

Protokoll från styrelsemöte 9 januari 2020. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Nils-Erik Svensson, Bengt Olofsson, Andreas Eriksson, 

Bengt Eriksson, Mikael Olsson, Claes Hallström, Arne Karlsson, Alf Blåder. 

 

§ 1.  Mötet öppnas. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi. 

 

 Kassan uppgår till ca 40 tkr. 

 

§ 3. Utfall av älgjakten. 

 

 Hittills har i området fällts 18 älgar, 8 tjurar, 2 hondjur och 8 kalvar. Till detta 

kommer trafik och övrig dödlighet 2 tjurar och 4 hondjur. Detta är 2 djur fler än 

i skötselplanen. Totalt fällda och övrig dödlighet blir 16 vuxna älgar, vilket är 

lika med skötselplanen. Beträffande vuxna älgar har vi uppfyllt planen. Återstår 

att fälla 4 kalvar för att nå planen. Dessa kalvar är tilldelade och vi räknar med 

att åtminstone 2 ytterligare kommer att fällas. 

 

 Lag 8 har fällt en tjur, som fällt hornen, i stället för tilldelat hondjur. Tjuren har 

besiktigats. Styrelsen beslutade att inte vidta någon åtgärd. 

  

 Kalvvikterna har ökat och jämfört med tidigare år har färre underviktiga 

observerats. 

 

§ 4. Jaktstart. 

 

 Beslutades att föreslå årsmötet att återgå till ordinarie jaktstart, andra måndagen 

i oktober. Under de sex år vi har haft förskjuten jaktstart har ingen förbättring av 

älgstammens kvalitet kunnat konstateras. Då kronhjortsjakten har premiär 

samtidigt förenklar det för de jaktlag som vill jaga båda delar. Olofström ÄKSO 

avser också att föreslå ändrad jaktstart på sitt årsmöte. 

 

§ 5. Anslutning av nya områden.  

 

 Lag 17 har ansökt om anslutning av två mindre fastigheter i Yttra Källehult om 

20 hektar nära befintligt samt ett nytt område i Ljungsjömåla på 297 ha. 

Området ligger öster om väg 29 och alltså inom Halasjö ÄSO och Blekinge Mitt 

ÄFO. Området har ingen direkt anslutning till nuvarande jaktområde. 

 

 Beslutades att föreslå årsmötet att inte godkänna anslutning av området i 

Ljungsjömåla.  

 

 Lag 29 har ansökt om anslutning av Gränum 2:28 och Gränum 9:21.  

 



 Beslutades föreslå årsmötet att godkänna endast den del av områdena som har 

direkt anslutning till nuvarande område. (Gränum 9:21 del 1) 

 

 

§ 6. Information från ÄFG. 

 

Förvaltningsplanen hade överklagats av två markägare med hänvisning till stora 

betesskador. Naturvårdsverket har underkänt planen och återförvisat ärendet till 

länsstyrelsen. Enligt NVV bör älgstammen i ÄFO inte överstiga 3,0 älgar per 

1 000 ha i vinterstam. 

 

 ÄFG har utarbetat ny plan för godkännande av länsstyrelsen med en ökad 

avskjutning. Jägareförbundet har invänt mot denna plan och anser att den 

riskerar att äventyra en god förvaltning av älgstammen. 

 

 Denna nya förvaltningsplan har överklagats av Jägareförbundet och av 

Olofströms och Ringamåla skötselområde. För närvarande finns ingen 

information om hur överklagandena har hanterats. 

 

§ 7. Årsmötet. 

 

 Kallelse har utsänts. 

 

Verksamhetsberättelsen har justerats och godkändes och undertecknades av 

styrelsen. 

 

Beslutades att förslå årsmötet att medlemsavgiften blir oförändrad, 200 kr. 

 

Beslutades att RÄKSO bjuder deltagarna på fika. Arne Karlsson åtog sig att 

ordna förtäringen. 

 

§ 8. Nästa styrelsemöte. 

 

 Nästa möte blir konstituerande efter årsmötet. 

 

 Därefter blir nästa möte tisdagen 12 maj klockan 1800 i Höga Böke. 

 

§ 9. Mötet avslutas. 

  

 Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Svängsta 2020-01-10 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


