
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 15 augusti 2016. 

 

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

Svensson.  

 

§ 1.  Mötet öppnas. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi.  

 

Arne Karlsson hade rapporterat att vi har cirka 4 500 kr i kassan. 

 

§ 3. Spillningsinventering. 

 

 Område 135 har inte satts ut. Mikael Johnsson har fått information om området. 

Jesper Bengtsson skickar Excelprogram till Mikael för beräkning av GPS- 

punkter.  

 

Beslutades att frågan ska tas upp på höstmötet. 

 

Uppdrogs åt Bengt Olofsson att fråga Daniel Olsson och Mikael Kjellgren om 

de satt ut rutorna 127 respektive 136.  

 

§ 4.  ÄFG Blekinge Väst. 

 

 Bengt Olofsson informerade att inga nya markägarrepresentanter i ÄFG ännu 

utsetts och att arbetet i gruppen ligger nere. 

 

 Någon ny älgförvaltningsplan föreligger därför inte. 

 

§5. Älgskötselplan. 

 

 Beslutades att följa den skötselplan som den 21 maj inlämnades till 

länsstyrelsen tills eventuellt besked kommer från länsstyrelsen. 

 

§ 6. Fastigheter. 

 

 Förteckningen över ingående fastigheter är genomgången av länsstyrelsen. 

 

 Påkamåla 1.11 har övergått till jaktlag 2. 

 

 Jaktlag 1 har reducerats med 48 ha, Humlemåla 1:21. Ny jaktledare är Michael 

Grimar, Stationsvägen 1, 360 10 Ryd Fridafors. 

 



Ny jaktledare för Humlemåla 1:21, Krister Henningsson, har frågat om 

fastigheten får ingå i RÄSO med en kalv i tilldelning. Styrelsen anser att 

fastigheten är för liten för anslutning. Jesper Bengtsson informerar jaktledaren. 

 

 Beslutades att utforma förslag till årsmötet 2017 för arealkrav för anslutning av 

nya fastigheter. 

 

§ 7. Samråds- och höstmöte. 

 

 Beslutades att samråds- och höstmöte ska hållas tisdagen 27 september klockan 

1830 i Höga Böke. 

 

 Bengt Olofsson gör förslag till kallelse och dagordning för mötena. Jesper 

Bengtsson undersöker om vi kan få hjälp med kallelse till markägarna via LRF. 

 

 Planen för tilldelning läggs ut på hemsidan. 

 

 Styrelsen föreslår att Älgobsen utökas med obs av vildsvin. 

 

 Styrelsen föreslår att vi fortsätter med Jaktvakt en säsong till och sedan 

utvärderar om Vilth system är att föredra. Beslut tas på årsmötet. 

   

§ 8. Övrigt vilt. 

 

Jesper Bengtsson frågar Peter Truedsson om vilken täckning vi har i rapporten 

avskjutning övrigt vilt. Om vi har tillräcklig täckning kan vi söka bidrag från 

kretsen.    

 

§ 9. Hemsidan. 

 

 Nils-Erik Svensson rapporterade att han kommer att överlämna ansvaret för 

hemsidan till Henrik Knudsen. 

   

§ 10. Nästa styrelsemöte. 

 

Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen 29 november, klockan 

1800 i Höga Böke. Uppföljning av älgobsen samt förberedelser och förslag till 

årsmötet.  

 

§ 11. Mötet avslutades. 

 

 

Svängsta 2016-08-16 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


