Ringamåla Älgskötselområde

Protokoll från styrelsemöte 14 september 2017.
Närvarande: Jesper Bengtsson, Kjell Berggren, Bengt Olofsson, Nils-Erik Svensson, Alf
Blåder, Arne Karlsson, Mikael Olsson.
§ 1.

Mötet öppnas.
Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Ekonomi.
Nils-Erik Svensson rapporterade att vi har cirka 8 700 kr i kassan och inga
skulder. 2 jaktlag har inte betalat medlemsavgift, påminns. Vi har begärt
ersättning från Jägareförbundet och kretsen för utlägg för inventeringsmaterial
respektive inrapportering av övrigt vilt. Nils-Erik följer upp.

§ 3.

ÄFG Blekinge Väst.
Bengt Olofsson rapporterade att arbetet i förvaltningsgruppen nu fungerar bra.
En förvaltningsplan för de kommande tre säsongerna har upprättats och
godkänts av länsstyrelsen. Planen omfattar en avskjutning av 120 älgar år 1 och
127 de två följande åren.
Samtliga ÄSO:s skötselplaner har bearbetats och tillstyrkts av ÄFG samt
godkänts av länsstyrelsen. Planerna är i överensstämmelse med
förvaltningsplanen.

§ 4.

Älgskötselplan.
Vår skötselplan är godkänd av länsstyrelsen på tre år.

§ 5.

Tilldelning till jaktlagen.
Lag nr 2, 6, 11, 12 och 13 tilldelas en tjur. Lag nr 8, 14 och 20 tilldelas vuxet
hondjur. 10 kalvar tilldelas enligt tidigare regler, 2 per jaktlag med avlysning.

§ 6.

Jaktstart.
Älgjakten startar 21 oktober. Jaktlagen har exklusiv rätt till sitt vuxna djur fram
till 31 december.
Beslutades att föreslå höstmötet att ge styrelsen mandat att besluta om eventuell
avlysningsjakt på kvarvarande vuxna djur efter 31 december.

§ 7.

Övrig dödlighet.
En älgtjur har dödats i trafikolycka.

§ 8.

Spillningsinventering.
Vårens spillningsinventering visar på 6,5 älgar per 1 000 ha mot 7,2 föregående
år.
Beslutades att upphöra med inventeringen av de gamla rutorna.
Rensningen av rutorna görs 18-19 november.

§ 9.

Jaktvakt/ Wilth.
Jaktvakt har förbättrats och priset har sänkts.
Beslutades att föreslå höstmötet att bibehålla Jaktvakt.

§ 10.

Älgobs.
Omfattar de 7 första jaktdagarna under den första 30- dagarsperioden.
Resultatet ska vara Jesper Bengtsson tillhanda senast den 19 november.

§ 11.

Möte inför älgjakten.
Länsstyrelsen har kallat till möte den 4 oktober i Karlskrona. Alf Blåder och
Mikael Olsson anmälde sig för att delta.

§ 12.

Samråds- och höstmöte.
Beslutades att samråds- och höstmöte ska hållas måndagen 9 oktober klockan
1830 i Höga Böke.
Bengt Olofsson skickar kallelse och dagordning för mötena. Kallelse ska också
gå till Sven Bergman på LRF.

§ 13.

Samgående med Mörrumsån.
Jakthandläggaren på länsstyrelsen har påpekat att skötselområdena i ÄFO Väst
är för små för att uppfylla gällande rekommendationer.
Jesper Bengtsson har diskuterat olika alternativ för ett samgående med
Mörrumsåns skötselområde.
Beslutades att tills vidare avvakta eventuella nya propåer.

§ 14.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen 28 november, klockan
1800 i Höga Böke. Uppföljning av jaktresultat och älgobs samt förberedelser
och förslag till årsmötet.

§ 15.

Mötet avslutades.
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