
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 8 december 2015. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Johan Bergholtz, Arne Karlsson, Bengt Olofsson.  

 

§ 1.  Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi. Arne Karlsson redovisade att vi har 9 000 kr i kassan. 

 

§ 3. Älgjakten. 

 

 Avskjutningen hittills är 4 tjurar och 8 kalvar, (5 tjur- och 3 kvigkalvar). 

 

 Kvar att skjuta enligt tilldelningen 1 tjur, 1 hondjur och 8 kalvar. 

 

 Om något vuxet djur återstår att skjuta efter den 20 december ska avlysningsjakt 

påbörjas där alla jaktlag får delta.  

 

Beslutades att om tjuren är kvar att skjuta enligt tilldelningen ska den bytas mot 

hondjur. Detta eftersom en tjur fällts av ett jaktlag som hade hondjur tilldelat. 

 

 Styrelsen ska meddela alla jaktlag efter jakten den 20 december om 

avlysningsjakt blir aktuell eller inte. 

 

 Jaktvakt måste anpassas till den eventuella avlysningsjakten. 

 

§ 4. Felskjutning.  

  

  Jaktlag Roger Holgersson hade tilldelning av 1 hondjur. Vid jakten fälldes en 

hornlös tjur i tron att det var ett hondjur. Jesper Bengtsson har inspekterat djuret 

och konstaterat att hornen fällts extremt tidigt och att rosenstockarna redan var 

igenvuxna. 

 

 Skötselområdet har ingen särskild regel om hur en sådan felskjutning ska 

bedömas, till exempel den så kallade 5 cm-regeln, som Halasjö tillämpar. (Om 

horn eller taggar är kortare än 5 cm ska en felskjutning frias.) 

 

 Beslutades att föreslå årsmötet att 5 cm-regeln införs och att den tillämpas 

retroaktivt för den aktuella felskjutningen. 

 

§ 5. Arealförändringar. 

 

 Länsstyrelsen har begärt in aktuell information om vilka fastigheter som ingår i 

skötselområdet. 

 

 Jesper Bengtsson skickar förfrågan till alla jaktlag om vilka fastigheter som 

ingår i deras jaktområde med fastighetsbeteckning, information om vem som är 



markägare. Nya, tillkommande områden ska tas med, liksom att frångående 

områden ska strykas. 

 

§ 6. Spillningsinventering. 

 

 Spillningsinventeringen ska genomföras både för de gamla och de nya rutorna. 

 

 Uppdrogs åt Bengt Olofsson att informera alla jaktlag om detta. De jaktlag som 

fått ansvar för de nya rutorna ska tillfrågas om de har satt ut dem och när detta 

gjordes. Om rutorna inte är utsatta ska detta göras så snart som möjligt och det 

ska anges vilket datum rutan fanns på plats. 

. 

§ 7. Skötselplan och tilldelning. 

 

 RÄSO ska göra ny skötselplan för de kommande tre jaktåren. 

 

 Beslutades att basera förslaget till skötselplan på en avskjutning av 2,75 älgar 

per 1 000 ha. Ett PE-tal på 750 ha ska användas. Detta innebär en årlig 

avskjutning på 8 vuxna älgar och 14 kalvar. Eftersom tjurandelen är för hög 

läggs avskjutningen på 5 tjurar och 3 hondjur. 

 

 Gällande princip för tilldelning bibehålls. Eventuellt tilldelas i första omgången 

endast 10 kalvar och styrelsen begär mandat att besluta om resterande 4 ska 

fällas beroende på tillgången på älg. 

 

 Jesper Bengtsson arbetar vidare på förslaget, som sedan ska föreläggas årsmötet 

för beslut.  

 

§ 8. Årsmötet 2016. 

 

 Sedan tidigare har fastställts ska årsmötet hållas tisdagen 19 januari 2016 

klockan 1830 i Höga Böke. 

 

- Bengt Olofsson gör kallelse till årsmötet. 

- Arne Karlsson ordnar förtäring, som skötselområdet bjuder på. 

- Jesper Bengtsson kontaktar valberedningen. 

- Jesper Bengtsson gör förvaltningsberättelsen. 

- Medlemsavgiften föreslås oförändrad, 300 kr per jaktlag. 

 

§ 9. Kommande möten. 

 

 Styrelsemöte tisdagen 12 januari klockan 1800. 

 

 Årsmöte tisdagen 19 januari klockan 1830. 

 

Samtliga möten i Höga Böke.  

 

§ 10. Mötet avslutades. 

 

 



Svängsta 2015-12-10 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


