
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 12 januari 2016. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Kjell Berggren,Johan Bergholtz, Arne Karlsson, Johan 

Gyberg, Nils-Erik Svensson, Alf Blåder, Bengt Olofsson.  

 

§ 1.  Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötet hölls hemma 

hos Elna och Arne Karlsson. 

 

§ 2. Ekonomi/budget.  

 

Arne Karlsson redovisade att vi har 10 000 kr i kassan.  

 

Inför 2016 måste vi vara försiktiga med kostnaderna och har troligen inte råd att 

köpa saltstenar. 

 

Vi har lagt ut cirka 2 500 kr för snöpinnar till spillningsinventeringen. Arne 

Karlsson sammanställer kostnaderna. Bengt Olofsson kontaktar länsstyrelsen/ 

JFB för att få ersättning för detta. 

 

Med lite sparsamhet behöver vi inte höja medlemsavgiften.  

 

§ 3. Älgjakten. 

 

 Avskjutningen hittills är 4 tjurar, 2 hondjur och 8 kalvar, (5 tjur- och 3 

kvigkalvar). 1 tjur har dödats i trafiken. 

 

 Kvar att skjuta enligt tilldelningen 8 kalvar. 

 

 Diskuterades om vi borde minska tilldelningen av kalv med hänsyn till att så få 

kalvar observeras.   

 

Beslutades att inte ändra tilldelningen eftersom så kort tid återstår av jakten. 

 

§ 4. Rapport från ÄFG. 

 

Bengt Olofsson rapporterade från ÄFG möte 10 december, då även Ulf 

Rosander från länsstyrelsen deltog. 

 

- Konstaterades att både avskjutning och älgobs per mantim minskat med 

cirka 30 % jämfört med förra året. Det verkar därmed inte sannolikt att 

förvaltningsplanens mål för avskjutningen kommer att uppnås. 

- Ulf Rosander redovisade att avskjutningen inom ÄSO ligger på 53 % av 

planen. 

- Ulf Rosander informerade att länsstyrelsen håller på att göra en översyn av 

ÄSO skötselplaner. Man granskar måluppfyllnad, inventeringar, samråd 

samt kvalitativa mål. Efter granskningen kommer man att skicka frågor och 

synpunkter till respektive ÄSO. 



- Ulf Rosander presenterade länsstyrelsens årsplan, som kommer att meddelas 

ÄFG och ÄSO inom kort. 

- ÄFG beslutade att spillningsräkningen ska göras 23-24 april. 

- Jägarrepresentanterna framförde att sänkningen av arealkravet för A-licens 

inom ÄFG Väst till 600 har lett till många frågor från jaktlagen: 

 Varför har ÄFG Väst ett mycket lägre arealkrav än Mitt och Öst, som 

har 950 eller 1 000 ha som krav? 

 Medelstora jaktlag överväger att gå ur ÄSO och bilda egna 

licensområden. 

 Kommer arealgränsen att ligga kvar på samma nivå i fortsättningen? 

 Ulf Rosander sade att arealgränsen satts i syfte att uppnå 

förvaltningsplanens mål för minskning av älgstammen. Han sade att 

arealgränsen kommer att omprövas i den nya förvaltningsplanen. 

 

§ 5. Arealer/jaktlag. 

 

Jesper Bengtsson informerade att inget jaktlag har begärt utträde ur RÄSO. Inga 

nya jaktlag har sökt inträde. 

 

Ett antal arealändringar har skett, som totalt innebär att området utökas med 125 

ha. 

 

Folke Perssons jaktlag har förlorat mark och har nu 105 ha kvar. Laget vill gärna 

stanna kvar i skötselområdet och endast jaga kalv. 

 

§ 6. Verksamhetsberättelse för 2015. 

 

 Jesper Bengtsson redovisade sitt förslag till verksamhetsberättelse. 

 

Beslutades att godkänna berättelsen med tillägg för en redogörelse för 

överklagandet av ÄFG förvaltningsplan. 

 

§ 7. Dokument till årsmöte. 

 

Förslag till 5 cm-regel för taggräkning ska föreläggas årsmötet. Uppdrogs åt 

Nils-Erik Svensson att göra förslag till hur detta ska formuleras. Noterades att 

om tjur skulle finnas kvar på avlysningsjakten ska den ha horn för att få fällas. 

Alltså får ingen tjur, som fällt hornen skjutas under denna period. 

 

Oförändrad medlemsavgift, 300 kr, och kilopris för utköp av felskjutet djur, 45 

kr, föreslås årsmötet. 

 

Alf Blåder har lämnat en motion till årsmötet om ändring av 

tilldelningsprinciperna. 

 

Dokumenten ska sändas till jaktlagen före årsmötet. 

 

§ 8. Skötselplan och tilldelning. 

 

 Jesper Bengtsson presenterade ett förslag till skötselplan för åren 2016-2018. 



Planen utgår från att vinterstammen uppgår till 7 älgar per 1 000 ha. Andelen 

tjur är 50 % och bör minskas. ÄFG kräver att stammen minskas. 

 

Beslutades att förelägga årsmötet en plan innehållande en årlig avskjutning av 5 

tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar. 

 

Jesper Bengtsson presenterade en tilldelningsplan till jaktlagen baserad på nu 

gällande principer. 

 

Skötselplanen och tilldelningsplanen ska sändas till jaktlagen före årsmötet. 

 

§ 9. Älgobs. 

 

Beslutades att föreslå årsmötet att älgobsen i fortsättningen ska omfatta de 

första 7 jaktdagarna under den första 30-dagarsperioden. 

 

§ 10. Kontrollanter.   

 

Beslutades att föreslå årsmötet att fyra kontrollanter ska utses med uppgift att 

kontrollera vikter, taggräkning mm i samband med avskjutning av små djur, 

felskjutning mm. 

 

§ 11. Val. 

 

Alf Blåder informerade att Arne Karlsson avböjt omval som kassör och att han 

gärna kvarstår i styrelsen som suppleant. Valberedningen framlägger sitt förslag 

på årsmötet. 

 

En fråga som, om möjligt, bör lösas på årsmötet är att utse en ansvarig för 

sammanställning av älgobs, avskjutning, rapportering samt hemsidan.   

 

§ 12. Mötet avslutades. Elna och Arne Karlsson bjöd på förtäring med smörgåstårta 

och fika som smakade utmärkt efter ett konstruktivt möte. 

 

 

Svängsta 2016-01-14 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


