
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från samrådsmöte 27 september 2016.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

§ 1. Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2016 års samrådsmöte. 

Skötselområdena ska årligen hålla ett samrådsmöte med markägare angående 

jakt, fodertillgång, betesskador mm. Närvarande markägare var välkomna att 

även delta i det följande viltmötet.   

  

§ 2.                Närvarande. 

 

Närvarolista upprättades. 

 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare. 

 

Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för 

mötet.  

 

§ 4. Val av två justeringsmän. 

 

Roger Holgersson och Peter Truedsson valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

 

§ 5. Information om skötselområdet. 

 

 Karta över RÄSO område visades. 

 

 Länsstyrelsen är övergripande organ, som fastställer alla planer. 

 

 Blekinge är indelat i tre förvaltningsområden, Väst, Mitt och Öst. 

 

 ÄFO Väst omfattar ca 75 000 ha, varav ca 69 000 är skötselområden och ca  

6 000 ha är licensområden. I området ingår fem ÄSO: Ringamåla, Mörrumsån, 

Ryssberget, Olofström och Immeln-Halen. ÄFO upprättar en förvaltningsplan 

och under denna gör ÄSO sina skötselplaner omfattande tre år. 

 

RÄSO har upprättat en skötselplan för kommande år, som fastställts av 

länsstyrelsen. 

 

Jaktledarna i de ingående jaktlagen presenterades.   

 

§ 6. Grundläggande för viltförvaltningen är att markägaren tillsammans med 

jakträttsinnehavaren bestämmer om jaktens bedrivande.  

 

§ 7. Areal, röster, tilldelning till respektive jaktlag. 

 



RÄSO omfattar ca 8 000 ha, uppdelat på 16 jaktlag med mellan 250 och 800 ha. 

 

Tilldelning av avskjutning sker arealbaserat för en treårsperiod, där jaktlagen 

tilldelas vuxna djur att skjutas ett bestämt år. Alla jaktlag tilldelas kalv. 

 

 Om inte tilldelade djur fälls inom den tilldelade perioden går kvarvarande djur 

ut på avlysningsjakt, där alla jaktlag har rätt att fälla älg. 

 

§ 8. Presentation av skötselplanen för älg. 

 

 Förutsättningar för planen är att älgstammen ska minska på grund av 

betningsskador på tall. Planen innebär att älgstammen minskar från 7 älgar per 

1 000 ha i vinterstam före jakt 2016 till 5,3 efter jakt 2018. 

 

 Mål: 

a. Andel tjur av vuxna i älgobs 49 %. 

b. Kalv per hondjur i älgobs 0,64. 

c. Avskjutning kalv 56 % av fällda djur. 

 

Detta ger enligt beräkningar i Älgfrode en avskjutning på 18 älgar per år under 

treårsperioden. 

 

§ 9. Redovisning av avskjutning och älgobs. 

 

Föregående års avskjutning och övriga dödlighet inom hela området, inklusive 

licensområden var: 

 

  2014/15 2015/16 2016/17 (plan) 

 

Vuxna  12   6   8 

Kalvar  10 11 10 

Övr dödl    1   4   ? 

Licensområden   0   5   3 

 

Summa  24 26                >21 

 

Älgobsen har legat på 5, 5, 8, 6  obs per 100 mantimmar åren 2012, 2013, 2014 

och 2015. 

 

Spillningsinventering samma år visar 8, 6, 7, 7 älgar per 1 000 ha. 

 

Förd statistik över skjutna älgars födelseår visar på en reproduktion, (antal födda 

kalvar), på cirka 20 djur från år 2008 och framåt. 

 

§ 10.  Redovisning av viltskador på gröda och skog. 

 

För första gången har Skogsstyrelsen i år genomfört en inventering, ÄBIN, i 

västra Blekinge. Man inventerar ungskog, betning på tall, gran och RASE, (rönn 

asp, sälg, ek). 

 



Andelen ungskog i Blekinge Väst är ökande, från cirka 5 000 ha år 2013 till 

cirka 6 700 ha år 2018.  

 

I området var 2 % av marken beskogat med tall, 48 % med gran och 50 % med 

björk. Färska betesskador på tall var 31 %, på gran 1 %. Träd som någon gång 

varit betade var för tall 77 %, gran 22 %, björk 6 %, övriga 11 %, alla 19 %. 

 

Nya planteringar var i huvudsak gran, även på marker som är lämpliga för tall. 

 

Av RASE- beståndet bedöms 10 % vara oskadade, 30 % är betade, 20 % röjt 

och på 40 % saknas RASE. 

 

Påpekades att inte bara älg utan också rådjur, kron- och dovvilt betar. 

 

Området har inte fått några rapporter från markägare om betesskador. 

 

§ 11.  Redovisning av viltolyckor. 

 

 Trafikdödade i ÄFG Blekinge Väst: 

 

   2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

 Totalt   8 10  5  4 

 

§ 12. Redovisning av övrig dödlighet. 

 

Inga rapporter hittills i år. 

 

§ 13.  Redovisning av förebyggande åtgärder, foderproduktion, viltvård mm. 

 

- Röjning för att skapa bete. Många markägare har ändrat 

röjningsinstruktionerna. 

- Viss stödutfodring, mest vildsvin. 

- Saltstenar. 

 

§ 14. Målsättning för älgstammens utveckling. 

 

 Målet är att minska stammen i enlighet med skötselplanen. 

 

§ 14. Jesper Bengtsson tackade för visar intresse och avslutade samrådsmötet.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Bengt Olofsson Jesper Bengtsson Roger Holgersson 

   

 

Peter Truedsson 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 


