
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 2 juni 2014. 

 

Närvarande: Daniel Millbourn, Kjell Berggren, Arne Karlsson, Bengt Olofsson.  

 

§ 1.  Daniel Millbourn hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi. Rapporterades att vi har 35 tkr i kassan. Fällavgifter till länsstyrelsen, 

10 tkr, är inte betalda. Disponibel kassa är 25 tkr. 

 

 Alla fällavgifter och ”straffavgifter” är betalda av jaktlagen.  

 

§ 3. Översyn av stadgar. Enligt beslut på årsmötet ska styrelsen framlägga förslag till 

nya stadgar för beslut på älgmöte. Olika punkter i stadgarna diskuterades. 

Uppdrogs åt Bengt Olofsson att med ledning av detta utarbeta förslag till nya 

stadgar, som efter diskussion i styrelsen ska framläggas på älgmöte. 

 

§ 4. Spillningsinventering. Inventeringen i april 2014 visar på en vinterstam på 6,4 

älgar per 1 000 ha. (2013: 7,9, 2012: 5,7, 2011: 8,4) 

 

 Skogsstyrelsen kommer att börja utsättningen av nya rutor för inventering. 

Skogsstyrelsen ger oss information om vilka fastigheter som får en ruta. 

 

 Beslut: 

 

 När information från Skogsstyrelsen föreligger ska respektive jaktlag informeras 

med uppdrag att kontakta markägaren och få hans tillstånd till utplaceringen av 

rutor. 

 

§ 5. Slutrapportering av älgjakten. Slutrapportering har inte gjorts eftersom 

information i vissa fall saknas om på vilken fastighet älgen fällts.  

 

Beslut: 

 

Arne Karlsson kontaktar Maria Henriksson och hjälper henne att få fram 

komplett information.  

 

§ 6                 Rapport om övrigt fällt vilt. Daniel Millbourn kontaktar Peter Truedsson och 

 förbereder rapportering vid älgmöte i september. 

 

§ 7. Statistik över fällda älgar. Daniel Millbourn kontaktar Peter Truedsson och 

 efterlyser komplettering av Tommy Jeppssons system. 

 

§ 8. Arealförändringar. Det finns en hel del skillnader mellan de av jaktlagen 

uppgivna arealerna och de av länsstyrelsen registrerade. Johan Gyberg har 

uppdraget att klarlägga skillnaderna. 

 

§ 9. Arbetsprogram: 



 Jaktlagsskjutning. Henrik Henriksson har uppdraget att arrangera denna. 

Styrelsen föreslår 6 september som datum. 

 

 Älgmöte 30 september klockan 1830. Tilldelning och regler för älgjakten. 

 

 Rapporteringsmöte beslutas på älgmöte 30 september. 

 

§ 10. Senareläggning av jaktstarten. Med hänvisning till forskning om älgars 

reproduktion av bland andra Jonas Malmsten diskuterades en senareläggning av 

jaktstarten. Syftet är att undvika störningar i slutet av brunstperioden. 

 

 Beslut. 

 

 Styrelsen beslutade att sända förslag till jaktlagen om att starta älgjakten 

lördagen 25 oktober. Jaktlagen ombeds svara senast 18 juni och beslut fattas 

sedan enligt avgivna röster enligt rösträttsbestämmelserna. 

 

§ 11. Jaktvakt. Systemet är beställt. 

 

§ 12. Saltstenar. Arne Karlsson köper och meddelar jaktlagen när stenarna finns att 

hämta. 

 

§ 13. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen 9 september klockan 1800. 

 

§ 14. Ordföranden tackade Arne och Elna för kaffe med dopp och avslutade mötet. 

 

Svängsta 2014-06-03 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Daniel Millbourn 

 


