Ringamåla Älgskötselområde

Protokoll från styrelsemöte 10 april 2018.
Närvarande: Jesper Bengtsson, Bengt Olofsson, Nils-Erik Svensson, Kjell Berggren, Arne
Karlsson.
§ 1.

Mötet öppnas.
Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Ekonomi.
Nils-Erik Svensson rapporterade att vi har 9 725 kr i kassan. Alla fällavgifter är
betalda och vidarebetalda till länsstyrelsen. 5 medlemsavgifter har inte betalats.
När dessa kommit in har vi cirka 11 000kr.

§ 3.

Spillningsinventering.
Högarna ska räknas 21-22 april.
Bengt Olofsson skickar påminnelse.

§ 4.

Rapport avskjutning övrigt vilt.
Ska vara insänd 15 april.
Bengt Olofsson skickar påminnelse.

§5.

Samgående med Mörrumsån.
Mörrumsån och Ryssberget har fått besked från länsstyrelsen att områdena inte
uppfyller kraven för att få vara kvar som älgskötselområde.
Ryssberget har beslutat upplösa området och i stället bilda ett stort Alicensområde.
Mörrumsån har beslutat att söka samgående med Ringamåla. Inledande
kontakter har tagits mellan Jesper Bengtsson och Andreas Eriksson,
Mörrumsåns ordförande.
Jesper Bengtsson redogjorde för förutsättningarna för ett samgående. Bifogade
dokument, ”Jämförelse ÄSO”, visar en jämförelse av de två områdena.
Efter diskussion fann styrelsen att det är meningsfullt att fortsätta diskussionerna
om samgående. Ett antal aspekter är viktiga:
-

Mörrumsån är också kronhjortskötselområde. Det måste klaras ut om det
sammanslagna området automatiskt blir kronhjortskötselområde.

-

-

Styrelsen anser att det är riktigt att helt gå samman i ett nytt område med en
gemensam styrelse, gemensamma möten osv.
Stora skillnader i älgtillgång föreligger, Mörrumsån avser skjuta 0,9 älg per
1 000 ha och Ringamåla 2,2. Därför måste området delas i en sydlig och en
nordlig del med samma gräns som i dag mellan skötselområdena och med
olika arealkrav för tilldelning.
Felskjutningsregler bör vara likvärdiga.
Även övriga avskjutningsregler bör vara så lika som möjligt, tex beträffande
taggräkning, kalvavskjutning mm.

Ett samgående kräver godkännande av allmänna möten i båda områdena och
ändring av stadgarna. Målet bör vara att förelägga genomarbetade förslag för
årsmötena i början av år 2019. Om beslut då kan fattas kan det nya området
fungera från och med älgjakten 2019-2020.
Det är viktigt att så tidigt som möjligt ge alla jaktlag tillfälle att framföra
synpunkter på samgåendet.
Beslutades därför att detta protokoll ska skickas till alla jaktledare med
uppmaning till diskussion inom jaktlaget och återrapportering av synpunkter.
Beslutades att föreslå Mörrumsån ett gemensamt styrelsemöte i maj, efter
samrådsmötet med ÄFG den 8 maj.
§ 6.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte ska hållas före semestern beroende på hur de
fortsatta diskussionerna med Mörrumsån avlöper.

§ 7.

Mötet avslutas.
De närvarande tackade Arne och Elna Karlsson för gott fika.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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