
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 19 januari 2016.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2016 års älgmöte.   

  

§ 1.                Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte                                     

 ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för 

mötet. Alf Blåder och Jonas Bengtsson valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2. Upprättande av röstlängd. 

 

Beslutades att röstlängd skulle upprättas om så erfordrades. Noterades att 

representanter för jaktlag med tillsammans 78 röster var närvarande. 

 

§ 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

 

Konstaterades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4. Fastställande av dagordning. 

 

Den utsända dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse upplästes och godkändes.   

 

§ 6.  Revisorernas berättelse. 

 

Revisorernas berättelse upplästes. Revisorerna rekommenderade att styrelsen 

skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 2015.  

 

§ 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

 

Efter genomgång av kassören fastställdes resultaträkningen och 

balansräkningen.  

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2015. 

 

§ 9. Val av ordförande. 

 



Jesper Bengtsson valdes till ordförande i älgskötselområdet och styrelsen på ett 

år. 

 

§ 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

 

Johan Gyberg omvaldes och Nils-Erik Svensson nyvaldes till ledamöter i 

styrelsen på två år. 

 

Johan Bergholtz omvaldes till suppleant i styrelsen på två år och Arne Karlsson 

nyvaldes till suppleant i styrelsen på ett år. 

 

§ 11. Val av revisorer. 

 

 Mikael Olsson och Thomas Pettersson omvaldes till revisorer på ett år. 

 

§ 12. Val av valberedning. 

 

Alf Blåder, sammankallande, Daniel Olsson och Daniel Millbourn omvaldes till 

valberedning.  

 

§ 13. Inkomna förslag. 

 

 En motion från Alf Blåder hade inkommit. Motionen föreslår att 

tilldelningsprinciperna skulle ändras så att tilldelade vuxna älgar skulle vara 

jaktlagets älg under hela jakttiden och att avlysningsjakten på vuxna älgar skulle 

tas bort. 

 

 Röstning skedde med handuppräckning. 

 

 Beslutades att behålla nu gällande tilldelningsprinciper. 

 

 

§ 14. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående 

jaktområdens omfattning. 

 

 Jesper Bengtsson informerade att ändringar skett i fyra jaktlag. Tillsammans 

innebär ändringarna att skötselområdets areal har ökat med totalt 123 ha. 

 

 Enligt tidigare beslut ska kostnaderna för registrering hos länsstyrelsen av 

tillkommande areal delas mellan aktuella jaktlag i förhållande till den 

tillkommande arealens storlek.  

 

§ 15. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

Inga nya jaktlag hade ansökt om anslutning.  

 

§ 16. Fråga om älgskötselplan. 

 

 Jesper Bengtsson presenterade styrelsens förslag till ny skötselplan för åren 

2016-2018. 



 

 Under år 2012 var avskjutningen 21 älgar, motsvarande 2,3 per 1 000 ha, under 

2013 20 älgar, 2,2 per 1 000 ha och under 2014 22 älgar, 2,4 per 1 000 ha. För 

2015 bedöms avskjutningen bli 16 älgar motsvarande 2,0 per 1 000 ha. 

 

 Kalvvikterna har minskat under perioden. Tjurandelen av vuxna djur är cirka  

50 %.  

 

ÄFG Väst ställer krav på att älgstammen ska minska. 

 

 Den föreslagna planen för 2016-2018 omfattar en årlig avskjutning på 5 tjurar, 3 

hondjur och 10 kalvar, motsvarande 2,25 älgar per 1 000 ha. Planen innebär att 

vinterstammen minskar från 7 älgar per 1 000 ha till 6,4. 

 

 Beslutades att den föreslagna planen skulle godkännas för att sändas till ÄFG 

och länsstyrelse. Vissa kompletteringar ska göras. 

 

§ 17. Beslut om det antal älgar, (vuxna och kalvar), som ska fällas och fördelning av 

dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen. 

 

 Jesper Bengtsson presenterade styrelsens förslag till tilldelning till jaktlagen för 

den kommande treårsperioden. 

 

 Beslutades att den föreslagna tilldelningen skulle godkännas med den ändringen 

att även Folke Perssons jaktlag skulle tilldelas 2 kalvar per år. 

 

 Den korrigerade tilldelningsplanen biläggs protokollet. 

 

 Tilldelningsplanen kommer att på nytt behandlas på höstmötet.   

 

§ 18. Felskjutning. 

 

 Jaktlag 2, som hade ett hondjur i tilldelning, sköt i slutet av november en tjur, 

som redan fällt hornen och vars rosenstockar var överväxta. 

 

 Styrelsen föreslog följande: 

 

- Om en tjur har horn som är mindre än 5 cm ska det inte räknas som 

felskjutning. 

- Vid framtida eventuell taggbegränsning ska tagg för att räknas vara minst 5 

cm, vid skovelhorn minst 2,5 cm. 

- Om denna regel införs ska den gälla retroaktivt för innevarande säsong. 

 

Frågan diskuterades och gick till omröstning med handuppräckning. 

 

Beslutades att förslaget skulle förkastas. 

 

Styrelsen föreslog att årsmötet skulle ta ställning till om straff skulle utmätas för 

den aktuella felskjutningen. 

 



Beslutades att årsmötet inte skulle ta ställning i frågan. 

 

Beslutades att årsmötet bemyndigar styrelsen att i den aktuella frågan och i 

framtiden besluta om utmätning av straff vid felskjutning, överskjutning mm.   

 

§ 19. Regler för älgjakten utöver de i § 8 i stadgarna angivna. 

 

 Inga regler. 

 

§ 20. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

 

På grund av senareläggningen av älgjakten har älgobsen kommit att omfatta ett 

mindre antal timmar än tidigare. Styrelsen föreslog att älgobsen från och med 

2016  skulle omfatta de första 7 dagarna då jakt bedrivits inom den första 30-

dagarsperioden. 

 

Beslutades att älgobsen skulle genomföras i enlighet med förslaget. 

  

Beslutades att saltstenar inte ska inköpas år 2016. 

 

§ 21, 22. Beslut om avgifter. 

 

 Beslutades att medlemsavgiften för år 2016 ska vara 300 kronor per jaktlag. 

Avgiften ska vara inbetald senast 31 mars till bankgiro 5616-0021. Avsändare 

ska anges på betalningsavin.  

 

 Beslutades att avgiften för köp av kött i samband med felskjutning mm ska vara 

oförändrad, 45 kr per kg. 

 

 Beslutades att fällavgiften för älg ska vara samma som fällavgiften till 

länsstyrelsen och betalas av jaktlagen senast 15 mars. Avsändare ska anges. 

 

§ 23. Diskussion om nya älgförvaltningen. 

 

 Bengt Olofsson informerade om arbetet i ÄFG Blekinge Väst.  

 

Avsikten enligt lagstiftningen är att beslut i förvaltningsgruppen ska fattas i 

samråd mellan markägare och jägare. Vid delade meningar har ordförande, alltid 

markägare, utslagsröst. Under den första åren har gruppen haft svårt att enas om 

förutsättningarna för älgförvaltningen i första hand beträffande älgstammens 

storlek och storleken på lämplig avskjutning. Detta har alltför ofta lett till att 

utslagsrösten måst användas. 

 

Länsstyrelsens beslut att arealgränsen för A-licens i Blekinge Väst skulle vara 

600 ha har varit diskuterad vid flera tillfällen. Det har ifrågasatts varför gränsen 

i väst skulle vara lägre än i mitt och öst, 950 respektive 1 000 ha. Länsstyrelsen 

har uttalat att gränsen sattes lågt för att möjliggöra en minskning av älgstammen 

under år 2015. Inför kommande säsong kommer arealgränsen att omprövas. 

 



Förvaltningsgruppens plan för 2015 omfattade en ökad avskjutning till 164 älgar 

i Blekinge Väst. Redan nu kan konstateras att denna plan långt ifrån kommer att 

nås.  

 

 

§ 24. Inrapportering av övrigt fällt vilt. 

 

 Beslutades att inrapportering ska göras på Jägareförbundets blankett, (hämtas 

på Jägareförbundets hemsida) och lämnas till Peter Truedsson senast 15 april.  

Peter Truedsson sammanställer rapport för hela skötselområdet och skickar till 

Jägareförbundet. Jaktlagen ska inte skicka rapport till Jägareförbundet.   

 

§ 25. Övriga frågor. 

 

 Till kontrollanter för felskjutningar, vikter mm utsågs Peter Truedsson, Mikael 

Olsson, Daniel Olsson och Alf Blåder.  

 

 De jaktlag som inte lämnat käke för åldersbestämning till Göran Rudolfsson 

uppmanas att så snart som möjligt göra detta. 

 

 Statistik över födelseår för skjutna älgar redovisades. Den visar att det inom 

området har fötts cirka 15 kalvar per år. 

 

 Jesper Bengtsson avtackade Arne Karlsson för hans insatser för skötselområdet. 

Arne har varit medlem av styrelsen sedan interimsstyrelsen valdes och 

förtjänstfullt skött kassörssysslan. Jesper överlämnade en gåva som tack. 

 

 Jesper Bengtsson avtackade Daniel Millbourn för hans engagemang som 

ordförande i styrelsen. En gåva kommer att lämnas till Daniel, som inte 

närvarade vid mötet. 

 

 Mikael Olsson föreslog att en diskussion om att avsluta jakten på vuxen älg vid 

årsskiftet skulle tas upp på höstmötet.    

 

§ 26. Ordföranden avslutade mötet. Därefter serverades fika med frallor, som avnjöts i 

god stämning. Mötet tackar Elna och Arne Karlsson samt Ole Knudsen för goda 

förberedelser och servering.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Bengt Olofsson Jesper Bengtsson Alf Blåder  

 

 

Jonas Bengtsson 

 

  

 



Närvarolista älgmöte 19 januari 2016. 

 

Jesper Bengtsson  Ole Knudsen 

Bengt Olofsson  Arne Karlsson 

Peter Truedsson  Bo Kjellgren 

Kjell Arne Kjellgren  Markus Jeppsson 

Johan Bergholtz  Roger Holgersson  

Lars Berggren  Daniel Olsson 

Stig Torstensson  Alf Blåder 

Mikael Olsson  Jonas Bengtsson   

Andreas Johansson  Thomas Pettersson 

Nils-Erik Svensson  Magnus Pettersson 

Kjell Berggren  Johan Gyberg    

Lars Nilsson   Jonas Johansson   

Mikael Johnsson  Mats Johansson 

Uno Soerensen   

 

   

 

 

 

 


