
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 25 januari 2018.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2018 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. Roger Holgersson och Daniel Olsson 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 10 jaktlag 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 2017.  

 

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

 

Efter genomgång fastställdes resultaträkningen och balansräkningen.  

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2017. 

 

§ 9. Val av ordförande. 

 



Jesper Bengtsson omvaldes till ordförande i älgskötselområdet och styrelsen på 

ett år. 

 

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

 

Nils-Erik Svensson och Johan Gyberg omvaldes till ledamöter i styrelsen på två 

år. 

 

Mikael Olsson omvaldes till suppleant i styrelsen på två år.  

 

§ 11. Val av revisorer. 

 

Thomas Pettersson och Jonas Bengtsson omvaldes till revisorer på ett år. 

 

§ 12. Val av valberedning. 

 

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

valberedning.  

 

§ 13. Inkomna förslag. 

 

 Jaktlag 1 hade inte betalat medlemsavgift för 2017. Utredning hade visat att 

jaktlaget inte längre existerar. 

 

 Beslutades att Jaktlag 1 utesluts ur skötselområdet med omedelbar verkan. 

 

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

jaktområdens omfattning. 

 

 Jesper Bengtsson informerade att en del mindre omflyttningar gjorts mellan 

jaktlag samt att en mindre areal tillförts området. 

 

§ 15. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

Inga nya jaktlag hade ansökt om anslutning.  

 

§ 16. Fråga om älgskötselplan. 

 

Under år 2017 var avskjutningen 4 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar. 3 tjurar har 

hittats döda av andra orsaker. Tillsammans med avskjutningen ger detta 

teoretiskt en minskning av stammen med 0,2 älgar per 1 000 ha. 

 

 Den gällande planen för åren 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. 

 

 Styrelsen föreslog att planen inte skulle revideras inför den kommande 

säsongen. 

 

 Beslutades att den föreslagna planen för kommande säsong inte skulle ändras. 



 

§ 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 

kommande säsong. Jaktlag 5, 8, 15, 17 och 20 tilldelas tjur och lag 10, 16 och 19 

tilldelas hondjur. Kalv tilldelas som föregående säsong.  

 

 Beslutades att den föreslagna tilldelningen skulle godkännas. 

 

 Tilldelningsplanen kommer att på nytt behandlas på höstmötet.   

 

§ 18. Jaktvakt. 

 

 Systemet Jaktvakt har moderniserats och priset har sänkts. Systemet ansågs ha 

fungerat väl. 

 

 Beslutades att behålla Jaktvakt. 

.   

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

 

 Inga regler presenterades. 

 

§ 20. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

 

Styrelsen föreslog att älgobsen även för 2018 skulle omfatta de första 7 dagarna 

då jakt bedrivits inom den första 30-dagarsperioden. 

 

Beslutades att älgobsen skulle genomföras i enlighet med förslaget. 

  

Datum för räkning av spillningshögar är fastställt till 21- 22 april. Jaktlagen 

ombeds att inrapportera resultatet utan dröjsmål på e-post till Jesper Bengtsson.  

 

§ 21, 22. Beslut om avgifter. 

 

 Beslutades att medlemsavgiften för år 2018 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. 

 

 Informerades att förvaltningsgruppen inte haft något möte sedan maj 2017, då 

skötselplanerna för skötselområdena godkändes. 

 



 Många tecken tyder på att älgstammen minskat. Avskjutningen är lägre än 

planerat i alla skötselområden utom Ringamåla. Älgobsen per mantimme har 

minskat. Reproduktionen har gått ner. 

 

§ 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. 

 

 Alf Blåder har erbjudit sig att ta över åldersbestämningen och kommer att 

vidareutbilda sig för detta uppdrag.  

 

 Peter Truedsson informerade att man i hägn i Småland upptäckt att kalvarna 

hade mask. Man misstänker att smittan kan komma från vildsvin och att den gör 

att kalvarnas kondition nedsätts och att vikterna minskar. Man har börjat med 

avmaskning och kommer att följa upp resultatet.    

 

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

god stämning. Mötet tackar Uno Svensson med flera för goda förberedelser och 

servering.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Bengt Olofsson Roger Holgersson Daniel Olsson  

 

 

Jesper Bengtsson 
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