
RINGAMÅLA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

- Daniel Millbourn, ordförande, Johan Gyberg, vice ordförande, Arne Karlsson, kassör, Bengt 
Olofsson, sekreterare, Kjell Berggren, ledamot, Maria Henriksson, suppleant, Henrik 

Henriksson, suppleant. 

 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten. I övrigt har styrelsearbetet skötts via telefon 
och i anslutning till allmänna möten. 

 

Följande allmänna möten har hållits: 
- Älgmöte 2013-01-29, stadgeenliga ärenden. 

- Älgmöte 2013-02-07, möte med jaktledarna angående avskjutningsprinciper, jakttider och 

tilldelning av älg. 
- Älgmöte 2013-10-01, tilldelning till jasktlagen. 

- Älgmöte 2013-10-22 angående resultatet av älgjakten, älgobs, fri kalvjakt mm. 

 

Älgjakten har planerats enligt skötselplanen, som omfattar 5 tjurar, 4 hondjur och 12 kalvar. 5 tjurar 
och 2 hondjur har fällts. 

 

Kalvjakten pågår till och med 31 januari med fri kalvjakt från och med 1 januari. Hittills har 7                
kalvar fällts och ett antal ytterligare bör fällas för att målet i skötselplanen ska nås. 

 

Enligt älgobsen har antalet observationer ökat i förhållande till förra året och ligger på 0,051 

observationer per mantimme. Andelen tjur ligger på 49 %. Stammen av vuxna älgar ser bra ut. 
Reproduktionen, antal kalv per hondjur, ligger på 0,79. Detta är högre än föregående år.  

 

Arbetet med spillningsinventering fortsätter för att ge bättre underlag för bedömningen av stammens 
storlek och beslut om förvaltningen av den. Enligt den senaste inventeringen uppgår stammen till 7,9 

djur per 1 000 ha i vinterstam. Detta är en avsevärd ökning jämfört med de senaste åren. Inga 

nämnvärda skador av betning har rapporterats. 
 

Träningsskytte på stående älg ordnades i september med glädjande högt deltagarantal, 39 jägare. 

 

Skötselområdet påverkas av att tre jaktlag begärt utträde. En areal på cirka 2 200 ha kommer att 
försvinna från området. Årsmötet måste ta ställning till vilka konsekvenser detta får. 

 

Bortsett från de tre jaktlagens utträde har styrelsearbetet har fungerat väl och präglats av gott 
samarbete och vilja att uppfylla älgskötselområdets mål beträffande förvaltningen av älgstammen. 
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