
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 4 augusti 2015. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Johan Bergholtz, Kjell Berggren, Johan Gyberg, Nils-Erik 

Svensson, Bengt Olofsson.  

 

§ 1.  Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi. Arne Karlsson hade förhinder. Läget redovisas på nästa styrelsemöte.  

 

§ 3. Arealförändringar. Slänsmåla jaktlag har fått avslag av länsstyrelsen på sin 

ansökan om övergång till Kronoberg. Beslutet har överklagats till högre instans 

men inte avgjorts där. 

 

§ 4. Information om ÄFG Väst. 

 

 Bengt Olofsson redogjorde för ÄFG: s revidering av förvaltningsplanen för år 

2015 och 2016. Den ursprungliga planen, för år 2014-2016 innehöll en 

avskjutning på 150 älgar per år. 

 

 Verklig avskjutning år 2014 blev 126 älgar. Med de antaganden som lagts till 

grund för beräkningarna i Älgfrode innebär detta att avskjutningen för 2015 och 

2016 måste uppgå till 190 älgar per år, (för att nå samma beräknade storlek på 

stammen vid periodens slut). Den reviderade planen innehåller alltså en 

avskjutning på 190 älgar per år. 

 

 Jägarrepresentanterna i ÄFG ansåg att en sådan ökning av avskjutningen är 

orealistisk och ifrågasätter de antaganden om älgstammens storlek som lagts till 

grund för beräkningarna. Markägarna anser att betesskadorna är för stora och 

stöder sig bland annat på nyligen genomförd betesinventering, ”Äbin”, och på 

att kalvvikterna är lägre i västra Blekinge än i östra. 

 

 Den 6 juli 2015 hölls ett möte med samtliga ÄSO inom ÄFG Väst. Alla var 

överens om att vi måste tillmötesgå markägarnas krav på en minskning av 

älgstammens storlek. Mötet beslutade föreslå en avskjutning år 2015 på 140 

älgar. Fördelat på ÄSO innebär detta för Ringamåla att avskjutningen ökas med 

två älgar, (plus att kvarvarande jaktlag ska fälla de djur som tilldelats 

Slänsmåla). 

  

  Den gällande planen för år 2015 innebär en avskjutning med 3 hondjur och 5 

tjurar samt 12 kalvar, summa 20 djur. Planen måste alltså ökas till 22 djur 

fördelat på kvarvarande jaktlag. 

 

 Den efterföljande diskussionen pekade mot att ökningen av avskjutningen borde 

läggas framför allt på kalv. 

 

 ÄFG Väst har kallat till ett samrådsmöte med samtliga ÄSO den 6 augusti 2015 

för att bland annat behandla den reviderade förvaltningsplanen. 



 Beslutades: 

 

- Jesper Bengtsson, Johan Bergholtz och om möjligt en markägare 

representerar RÄSO vid samrådsmötet. 

- Vid mötet ska vi sträva efter att nå en kompromiss med ÄFG om 140 älgar i 

avskjutning år 2015. 

- Efter samrådsmötet håller vi ett nytt styrelsemöte den 17 augusti klockan 

1800 i Höga Böke, där resultatet av samrådsmötet presenteras och 

nödvändiga beslut fattas för jakten år 2015. 

  

§ 5. Skötselplan, tilldelning mm. 

 

 Beslutades att dessa frågor hänskjuts till nästa styrelsemöte.  

 

§ 6. Höstmöte och samrådsmöte. 

 

Alla ÄSO är skyldiga att årligen hålla ett samrådsmöte med markägarna inom 

området där skötselplaner, avskjutning, fodertillgång, betesskador mm 

presenteras och diskuteras. 

 

Beslutades att kalla till samrådsmöte samtidigt med ordinarie höstmöte och att 

mötena ska hållas tisdagen 6 oktober klockan 1800 i Höga Böke. 

 

Till mötet ska jaktlagen uppmanas att bjuda in sina markägare. Särskilt viktigt är 

att få med representanter för Sveaskog, Södra, LRF, Svenska Kyrkan. 

 

Uppdrogs åt Bengt Olofsson att göra förslag till kallelse och dagordning för 

dessa möten. 

 

Inför höstmötet ska vi skicka information till jaktlagen om reviderad 

skötselplan, tilldelning, regler mm i god tid.                 

 

§ 7. Verksamhetsplan. 

 

Jesper Bengtsson har uppdaterat statistiken över födelseår för fällda älgar. Den 

tyder på att det årligen fötts cirka 20 älgar inom området under mitten av 2000-

talet. 

 

Ny skötselplan ska göras i december/januari för att vara klar för beslut på 

årsmötet 2016 och att lämnas till ÄFG och länsstyrelse senast 31 januari 2016. 

 

Johan Bergholtz förbereder hagelskytte på Ire Jaktskytteklubbs bana våren 2016. 

 

§ 8. Spillningsinventering. 

 

 Skogsstyrelsen hann inte genomföra den planerade utsättningen av 

inventeringsrutor enligt det nya upplägget. 

 

 Beslutades att vi själva gör utsättningen och senare också spillningsräkningen. 

 



 Daniel Olsson ansvarar för ruta 127 

 Kjellgren          133 

 Jesper Bengtsson         134 

 Johan Gyberg         135 

 Johan Bergholtz         138 

 

 Rutorna 132 och 139 ligger inom Slänsmåla. Uppdrogs åt Bengt Olofsson att 

kontakta Slänsmåla och övertyga dem att ta hand om inventeringen. 

 

 Uppdrogs åt Jesper Bengtsson att förbereda anskaffning av snökäppar för 

markering av inventeringspunkter. 

 

 Uppdrogs åt Bengt Olofsson att tillse att befintliga tryckta markeringskäppar för 

hörnen på rutorna flyttas till central plats inom området, möjligen hos Arne 

Karlsson. 

 

 Bengt Olofsson ansöker om medel för inköp av material från Jägareförbundet 

och länsstyrelsen.   

 

§ 9. Nästa styrelsemöte. 

 

 Enligt beslut ovan: 17 augusti klockan 1800 i Höga Böke. Eftersom mötet 

infaller så nära i tiden skickas ingen separat kallelse. 

 

§ 10. Mötet avslutades. 

 

Svängsta 2015-08-05 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


