Ringamåla älgskötselområde.

Protokoll från älgmöte 6 oktober 2015.
Plats: Höga Böke hembygdsgård.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.

§ 1.

Jesper Bengtsson hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2.

Beslutades att röstlängd skulle upprättas vid behov.

§ 3.

Beslutades att kallelse skett på rätt sätt.

§ 4.

Beslutades att godkänna den utsända dagordningen.

§ 5.

Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till
sekreterare för mötet. Roger Holgersson och Mikael Johnsson valdes att jämte
ordföranden justera protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare.

§ 6.

Fråga om älgskötselplan.
Älgförvaltningsgruppen har tagit fram en förvaltningsplan för de kommande tre
säsongerna. Planen har fastställts av länsstyrelsen. Markägarna anser att
älgstammen ökar och att en minskning är nödvändig. Man stöder sig på
betesinventeringar, olyckor och spillningsinventering.
År 2014 sköts i hela ÄFO Väst 126 älgar mot planen 150. Den nya planen
omfattar en avskjutning på 164 älgar per år i tre år.

§ 7.

Krav har ställts på RÄSO att revidera skötselplanen. Planen för 2015 omfattade
3 tjurar, 5 hondjur och 12 kalvar. Av dessa var 1 tjur, 1 hondjur och 2 kalvar
tilldelade till Slänsmåla som lämnat skötselområdet. Kvar alltså 2 tjurar, 4
hondjur och 10 kalvar.
För att tillmötesgå ÄFO krav på ökad avskjutning hade styrelsen föreslagit att
RÄSO år 2015 skulle skjuta 4 tjurar, 4 hondjur och 14 kalvar.
Frågan diskuterades och åsikten framfördes att det är bättre att lägga ännu mer
avskjutning på kalv för att inte riskera långsiktiga konsekvenser för älgstammen.
Beslutades att styrelsen till förvaltningsgruppen ska lämna in en reviderad plan
med en avskjutning av 6 vuxna djur och 16 kalvar.
Beslutades att tilldela varje jaktlag 2 kalvar under perioden till och med 20
december med avlysning vid 16 skjutna.

Efter den 20 december släpps eventuellt ej skjutna djur på avlysningsjakt, där
alla jaktlag får delta.
Beslutades att ett uppföljningsmöte med alla jaktlag ska hållas efter första
veckans jakt då vi kan se den verkliga avskjutningen och har tillgång till första
veckans älgobs.
§ 8.

Regler, tider för jakten.
Beslutades att tilldelningen av vuxna djur och 2 kalvar är exklusiv för jaktlagen
till och med 20 december. Från och med 21 december läggs eventuellt ej skjutna
djur på avlysningsjakt, där alla jaktlag får delta.

§ 9.

Systemet ”Jaktvakt” ska användas som tidigare år.

§ 10.

Beslutades att kilopriset vid inlösen av felskjutning ska vara 45 kr.

§ 11.

Spillningsinventering.
Skogsstyrelsen avbröt projektet med att sätta ut spillningsrutor av brist på
medel. Rutorna inom RÄSO blev inte utsatta.
De nya rutorna är fördelade till fem jaktlag, Johan Bergholtz, Johan Gyberg,
Jesper Bengtsson, Daniel Olsson och Kjell-Arne Kjellgren. Uppdrogs åt Bengt
Olofsson att ta fram koordinaterna för dessa rutor.
Beslutades att städning av nya och gamla rutor ska göras sista helgen i
november.

§ 12.

Älgobs.
Påpekades vikten av att älgobsen sköts noggrant och att den genast efter första
veckans jakt skickas till Nils-Erik Svensson.

§ 13.

Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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