
Ringamåla och Mörrumsåns skötselområden. 

 

Minnesanteckningar från gemensamt styrelsemöte 2018-06-11 i MJSK stuga. 

Närvarande. 

Andreas Eriksson, Bernt Pettersson, Peter Jonsson, Jens Eriksson, Bengt Eriksson, Jens Nilsson, 

Staffan Petersson, Jesper Bengtsson, Alf Blåder, Mikael Olsson, Kjell Berggren, Bengt Olofsson. 

 

Bakgrund. 

Mörrumsåns skötselområde har av länsstyrelsen fått information om att området kan komma att 

avregistreras på grund av att avskjutningen av älg inte uppfyller kravet på 10 vuxna älgar per år. 

Man har därför sökt samgående med Ringamåla skötselområde. Kontakter mellan ordförandena och 

diskussioner i styrelserna har lett till att förutsättningar för ett samgående föreligger. Detta möte har 

kallats in för att fortsätta diskussionen med båda styrelserna. 

Mörrumsåns areal uppgår till cirka 7 000 ha med 18 jaktlag. 

Ringamålas areal uppgår till cirka 8 000 ha med 15 jaktlag. 

Sammanfattning av framförda synpunkter. 

- Älgstammen är avsevärt större i Ringamåla än i Mörrumsån. 

- Stadgarna i föreningarna är i princip likalydande. 

- Tilldelningsreglerna för älgjakten följer liknande system med treårstilldelning. 

- Inventering och älgobs sköts på samma sätt. 

- Samma jaktstart tillämpas. 

- Båda använder ”Jaktvakt” för rapportering, avlysning mm. 

- Systemet för röstetal är samma. 

- Reglerna för begränsning av vilka djur som får fällas skiljer sig något. 

Mötet ansåg att förutsättningarna för att finna en gemensam förvaltningsmodell därmed är goda. 

På grund av de stora skillnaderna i älgstammens storlek bör det sammanslagna området delas upp i 

en sydlig och en nordlig del, med gräns mellan områdena samma som för närvarande. 

Beslut. 

Styrelserna beslutade tillsätta en arbetsgrupp med tre personer, Andreas Eriksson, Jesper Bengtsson 

och Bengt Olofsson med uppdrag att ta fram ett förslag till hur det nya området ska organiseras och 

verka. Förslaget ska vara klart att sändas ut till alla jaktlag i god tid före respektive höstmöte. 

Beslut om samgående måste sedan fattas på årsmötena i januari 2019. När beslutet är fattat måste 

nytt årsmöte hållas i det sammanslagna området. 

Älgjakten från och med jaktstarten oktober 2019 planeras äga rum i det sammanslagna området. 

Arbetsgruppen har ett antal frågor att reda ut: 

- Gemensamma stadgar. 

- Styrelsens sammansättning. 



- Gemensamma möten. 

- Gemensamma skötselplaner. 

- Kronvilt, det nya området förväntas bli både kronhjorts- och älgskötselområde. 

- Gränser. 

- Tilldelningsregler, jaktregler. 

- Registrering hos länsstyrelsen. 

- Hantering av samjakt över gränserna. 

- Hantering av tillkommande områden i gränsområdet. 

- Villkor för tillkommande jaktlag. 

- Övriga frågor. 

Datum för ett första möte med arbetsgruppen beslutades till 2018-06-27 klockan 1800 i MJSK stuga. 

 

Svängsta 2018-06-12 

 

Bengt Olofsson   

 


