
Ringamåla och Mörrumsåns skötselområden. 

 

Anteckningar från möte med arbetsgruppen 2018-09-03 på Evomatic. 

Närvarande. 

Andreas Eriksson, Jesper Bengtsson, Bengt Olofsson. 

Bakgrund. 

På gemensamt styrelsemöte 2018-06-11 tillsatte styrelserna en arbetsgrupp med ovan nämnda för 

att göra förslag till hur sammanslagningen av Ringamåla och Mörrumsåns skötselområden skulle 

genomföras. Nedan följer arbetsgruppens förslag. 

Gemensamma stadgar. 

Stadgarna är i stor utsträckning likalydande. Vi fann att Mörrumsåns stadgar är bäst att utgå från. Vi 

noterade följande: 

- Namn på det sammanslagna området ska vara Ringamåla Älg- och Kronhjortskötselområde. 

- Tid för årsmöte bör vara senast februari månad. 

- Styrelsen bör åtminstone från början bestå av ordförande plus 6 ledamöter och 2 

suppleanter. 

- Ringamålas version av valbarhet är bäst. 

- ”Spillningsinventering” byts ut mot ”inventeringar”. 

- Gräns mellan norra och södra delen av området ska vara väg 126. De jaktlag som ligger på 

”fel” sida gränsen tillhör fortsatt det område de tillhör för närvarande. 

- Regeln om hantering av underviktiga djur ska vara kvar. 

Bengt har tagit fram förslag till nya stadgar. 

Princip för samgåendet. 

De jaktlag som ingår i Mörrumsån söker och beviljas inträde i Ringamåla. 

Mörrumsån upplöses som skötselområde. 

Områdenas kassor slås samman till en gemensam kassa. 

Styrelsens sammansättning. 

Ordförande och de 6 ledamöterna och 2 suppleanterna utses på gemensamt årsmöte sedan 

respektive område haft sitt ordinarie årsmöte och beslutat om samgåendet. 

Den första styrelsen bör bestå av ordförande, 3 ledamöter från vardera norr och söder samt 1 

suppleant från vardera norr och söder. 

Respektive vald valberedning får i uppdrag att ta fram förslag på vardera 3 ledamöter och 1 

suppleant och därefter samarbeta för att ta fram gemensamt förslag till ordförande samt övriga 

funktionärer, som ska väljas på årsmötet.  

Ordinarie årsmöten. 

Ska hållas i januari månad varvid samgåendet ska bekräftas och punkterna 1-8 i dagordningen 

hanteras. 



Gemensamt årsmöte. 

Ska hållas cirka 6 veckor efter ordinarie årsmötena. Då ska samgåendet bekräftas, stadgarna 

godkännas och resterande punkter i dagordningen hanteras. 

Gemensamma skötselplaner. 

Gemensamma skötselplaner för älg och kronvilt ska utarbetas för godkännande på det gemensamma 

årsmötet. Planen ska baseras på de olika tilldelningsregler som gäller för södra och norra områdena. 

Kronvilt. 

Andreas har av länsstyrelsen fått bekräftat att hela det sammanslagna området registreras som 

kronhjortskötselområde. 

Tilldelningsregler, jaktregler. 

Tilldelningsreglerna fortsätter att gälla med olika P-tal för söder och norr. 

Jaktreglerna för älg följer Ringamålas, dvs ingen taggräkning på tjur och inget förbud mot enkelkalv. 

Jaktreglerna för kronvilt följer Mörrumsåns gällande. 

Samjakt.  

Samjakt får ske mellan angränsande jaktlag. 

Vid samjakt ska fällt vilt rapporteras och avräknas på det tilldelningsområde där det faller. 

Tillkommande områden.  

Tillkommande jaktområden till redan befintliga jaktlag kan alltid anslutas. Om det tillkommande 

området ligger på ”fel” sida gränsen kan det endast anslutas till befintligt jaktområde om det är 

direkt gränsande till befintliga fastigheter. 

Registreringsavgift ska delas mellan jaktlagen i proportion till arealen på det tillkommande området. 

Villkor för tillkommande jaktlag.  

Tillkommande jaktlag måste ha en areal om minst 300 ha.  

Presentation av förslag. 

Arbetsgruppens förslag och förslaget till nya stadgar ska presenteras på respektive styrelsemöte och 

höstmöte. Förslagen ska sedan skickas skriftligt till samtliga jaktlag i god tid före årsmötena. 

2018-09-12 

 

Bengt Olofsson   

 


