
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 17 maj 2016. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Kjell Berggren, Arne Karlsson, Bengt Olofsson, Johan 

Gyberg, Johan Bergholtz, Nils-Erik Svensson.  

 

§ 1.  Mötet öppnas. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi.  

 

Arne Karlsson redovisade att vi har cirka 4 000 kr i kassan. Alla 

medlemsavgifter är inte inbetalda. 

 

§ 3. Spillningsinventering. 

 

 6 av de gamla områdena blev inventerade. Resultat 7 älgar per 1 000 ha. 

 

 2 av de nya områdena har satts ut och inventerats. Resultat 2,4 älgar per 1 000 

ha. Några slutsatser kan inte dras av ett enskilt år med ett litet antal inventerade 

rutor. 

 

 3 områden har inte satts ut: 

 

- Nr 127, Daniel Olsson. 

- Nr 135, Roy/Mikael Johnsson. 

- Nr 136, Mikael Kjellgren. 

 

Det är viktigt att dessa områden sätts ut inför nästa vinter.  

 

Beslutades att frågan ska tas upp på höstmötet. 

 

Uppdrogs åt Bengt Olofsson att påminna ansvariga och uppmana dem att 

planera för utsättningen i höst.  

 

  

§ 4. Utvärdering av länsstyrelsen. 

 

 Länsstyrelsen hade påpekat att vi haft ”allvarliga avvikelser” i avskjutningen av 

kalv och tjurandel. 

 

 Beslutades att svara länsstyrelsen i enlighet med Jesper Bengtssons förslag där 

vi förklarar att vår avskjutningsplan efter påtryckningar från ÄFG kom att 

innehålla ett för stort antal kalvar i förhållande till det totala beståndet samt att 

vi har uppmärksammat andelen tjur och inriktar vår avskjutning på tjur de 

närmaste åren. 

 



 Informerades att Ulf Rosander fått förlängd anställning som jakt- och 

viltsamordnare på länsstyrelsen.  

 

  

§ 5.  ÄFG Blekinge Väst, VFD. 

 

 Bengt Olofsson informerade att samtliga markägarrepresentanter i ÄFG har 

lämnat sina uppdrag och att arbetet i gruppen ligger nere tills nya representanter 

utsetts. 

 

 Älgförvaltningsplanen kommer troligen att omfatta en årlig avskjutning på 120 

djur, jämfört med 112 senaste säsongen. 

 

 Sannolikt kommer arealkravet för vuxet djur att höjas till 1 000 ha. 

 

 Önskemål har uttalats om att de mindre ÄSO går samman för att bättre uppfylla 

storlekskraven i nya älgförvaltningen. ÄSO kommer själva att få driva frågan. 

 

§ 6. Älgskötselplan, Älgfrode. 

 

 Jesper Bengtsson hade gjort beräkningar baserade på följande: 

 

- 7 älgar per 1 000 ha i utgångsläget. 

- 52 % tjur  ” 

- 0,65 kalv per hondjur ” 

- Avskjutning 5 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar per år. 

 

Detta ger enligt Älgfrode en minskning av älgstammen till 5,3 älgar per 1 000 

ha. Tjurandelen minskar till 44 % av vuxna. 

 

Beslutades att Jespers beräkningar och älgskötselplan sänds till länsstyrelsen. 

 

§ 7. Möte om älgförvaltning. 

 

 Länsstyrelsen, Jägareförbundet och Skogsstyrelsen har inbjudit alla ÄSO till ett 

informationsmöte om älgförvaltning och inventeringar. 

 

 Beslutades att Jesper Bengtsson och Bengt Olofsson deltar.   

 

§ 8. Samråd med markägare. 

 

 Beslutades att samrådet med markägarna ska hållas samtidigt med höstmötet. 

Vi ska försöka få hjälp av LRF med flera markägarorganisationer att kalla till 

mötet. 

 

§ 9. Förteckning över ingående fastigheter. 

 

 Förteckningen har insänts till länsstyrelsen, som ännu inte har svarat. 

 

 



§ 10. Hemsidan. 

 

 Det finns ännu ingen lösning på frågan om vem som skulle kunna/vilja ta över 

ansvaret för hemsidan. Alla uppmanas att fundera över tänkbara kandidater.  

Beslutades att RÄSO skulle kunna betala 1 000 kr per år för arbetet. 

 

 Uppdrogs åt Bengt Olofsson att skriva till jaktlagen och fråga om någon har 

förslag. 

 

§ 11. Start av älgjakten. 

 

 Älgjakten startar de 22 oktober. 

 

 Höstmöte med jaktlagen ska hållas i september. 

   

§ 12. Nästa styrelsemöte. 

 

Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas måndagen 15 augusti, klockan 1800 

i Höga Böke.  

 

§ 13. Mötet avslutades. 

 

 

Svängsta 2016-05-20 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


