
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från samrådsmöte 9 oktober 2017.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

§ 1. Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2017 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. 

 

Peter Truedsson och Alf Blåder 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. 

 

§ 9. Redovisning av avskjutning och älgobs. 

 

Föregående års avskjutning och övriga dödlighet inom hela området, inklusive 

licensområden var: 

 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18  

     plan 

Vuxna  12   6   8 8 

Kalvar  10 11 11 10 

Övr dödl    1   4   2 1 hittills 

Licensområden   0   5   3 3 

 

Summa  24 26                  24 22 + 

 

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

2014, 2015 och 2016. 

 

Spillningsinventering samma år visar 8, 6, 7, 7, 6,5 älgar per 1 000 ha. 

 

Älgobs och spillningsinventering pekar på en minskning av älgstammen i 

enlighet med vår skötselplan.  

 

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. 

 

Skogsstyrelsen har genomfört en inventering, ÄBIN, i västra Blekinge år 2015 

och 2017. 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. Ökningen av andelen ungskog bedöms plana ut på cirka 

7 000 ha. 

  

 



Färska betesskador på tall var 31 % år 2015 och 10 % år 2017. Underlaget är 

litet eftersom endast få tallar inventerats. Färska skador på gran var 1 % år 2015 

och 0 % år 2017.  

 

Ståndortsanpassningen var dålig, inga marker lämpliga för tall hade 

återplanterats med detta trädslag. 

 

Eftersom antalet viltarter ökar har betydelsen av en samförvaltning ökat. 

Naturvårdsverket har startat ett projekt, ”Vildsam”, som syftar till en ökad 

förståelse av hur stammarna kan samförvaltas. 

 

Skötselområdet har inte fått några rapporter från markägare om betesskador. 

 

§ 11.  Redovisning av viltolyckor. 

 

 Trafikdödade i ÄFG Blekinge Väst: 

 

   2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

 Totalt   10  5  4 3 

  

Statistiken visar på en minskning av stammen, men det råder tveksamhet om 

rapporteringen är fullständig. 

 

§ 12. Redovisning av övrig dödlighet. 

 

Ett vuxet djur hittills i år. 

 

§ 13. 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 Alf Blåder 

   

 

Peter Truedsson 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

 

 


