
Ringamåla älgskötselområde.  

 

 

Protokoll från älgmöte 27 september 2016. 

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

 

§ 1.  Jesper Bengtsson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Röstlängden visades, totalt 88 röster. 

 

§ 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 Peter Truedsson valdes att jämte 

ordföranden justera protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 6. Fråga om älgskötselplan. 

 

 Älgskötselplanen har fastställts av länsstyrelsen utan ändringar. 

 

§ 7. Beslut om det antal älgar, som ska fällas och fördelning av dessa mellan de i 

älgskötselområdet ingående jaktlagen. 

 

 Skötselplanen för 2016/17 omfattar 5 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar. 

 

 (Hittills har 2 älgar trafikdödats.) 

 

 Fördelningen mellan jaktlagen visades och är bilaga till detta protokoll. 

 

§ 8. Regler, tider för jakten. 

 

 Jaktstart 22 oktober. 

 

 Beslutades att tilldelningen av vuxna djur och 2 kalvar är exklusiv för jaktlagen 

till och med 31 december.  

 

Från och med 1 januari till och med 8 januari läggs eventuellt ej skjutna djur på 

avlysningsjakt, där alla jaktlag får delta. 

 

Från och med 9 januari får endast kvarvarande kalvar jagas. Om något vuxet 

djur inte skjutits ökas kalvkvoten med samma antal. 

 

§ 9. Jaktvakt. 

 



Systemet ”Jaktvakt” ska användas som tidigare år. Ny instruktion kommer att 

sändas ut. 

 

Styrelsen utreder om ett konkurrerande system kan vara intressant för ett 

kommande år. 

 

§ 10. Kilopris vid felskjutning. 

 

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

 

§ 11. Spillningsinventering. 

 

 Årets inventering gav stora skillnader mellan de nya och de gamla rutorna. 

Därför fortsätter vi att inventera både de nya och de gamla. 

 

 Beslutades att städning av nya och gamla rutor ska göras 19-20 november. 

 Räkning görs 22-23 april 2017. Rapport om resultatet skickas till Jesper 

Bengtsson den 23 april. 

 

§ 12. Älgobs. 

 

 Sedan vi ändrade jaktstarten har vi tappat många timmar i älgobsen. 

 

 Beslutades att gå över till standardsystemet där obsen görs under de första 7 

jaktdagarna under de första 30 dagarna.  

 

 Älgobsen skickas till Jesper Bengtsson senast omedelbart efter jakten 21 

november.  

 

§ 13. Anslutning av nya jaktlag. 

 

 Beslutades att minimiarealen för att ansluta ett nytt jaktlag ska vara 300 ha. 

 

 Befintliga jaktlag kan lägga till/dra ifrån även mindre områden. 

 

§ 14. Övrigt. 

 

 Käkar från vuxna djur ska lämnas in enligt tidigare regel. 

 

 SVA vill ha rapport om djur med stora hudsår. Kontakta Jesper Bengtsson. 

 

 Kontakta också Jesper om tjurar, som fällt hornen före 13 december observeras. 

 

  

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson Roger Holgersson 

 

   Peter Truedsson 



 

 

    


