
Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

 

Protokoll från styrelsemöte 10 juni 2019. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Nils-Erik Svensson, Bengt Olofsson, Andreas Eriksson, 

Bengt Eriksson, Mikael Olsson, Claes Hallström. 

 

§ 1.  Mötet öppnas. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi. 

 

 Räkenskaperna i tidigare Mörrumsån är avslutade och reviderade. Återstående 

kassa, ca 26 tkr, har överförts till den gemensamma kassan, som därefter uppgår 

till ca 42 tkr. 

 

§ 3. Stadgar. 

 

 De nya stadgarna, antagna på årsmötet 5 mars, undertecknades. 

. 

 

§ 4. Rapport från samrådsmöte med ÄFG.  

 

 På mötet diskuterades betesskadorna. 2019 års ÄBIN förelåg inte. Sedan 

tidigare har konstaterats att betesskadorna på tall är oacceptabelt stora. 

Ståndortsanpassningen är mycket dålig. Dock har försäljningen av tallplantor 

ökat. Rådjuren har ökat och avskjutningen av dessa bör öka. 

 

 Olofström har inte kommit fram med något resultat från spillningsinventeringen. 

 

 Avskjutning, älgobs, inventeringar tyder på en minskande älgstam. Svensk 

Naturförvaltnings analys ger en älgtäthet på 4,5 älgar per 1 000 ha i vinterstam. 

 

 Tidplanen för skötselplanerna innebar att preliminär plan skulle vara ÄFG till 

handa 1 juni. Förvaltningsplan och skötselplaner till länsstyrelsen 30 juni. 

 

 Effekterna av senareläggningen av jakten diskuterades. ÄFG ska analysera och 

ta upp diskussion om eventuell ändring med alla ÄSO och ÄFG Mitt. 

 

 Planer på ett nytt ÄSO i väst diskuterades. Området tänks omfatta södra 

Olofström, Immeln-Halen, delar av gamla Ryssberget och licensområden.  

 

  

§ 5. Regler för kronviltjakten.   

 

 Bengt Eriksson presenterade ett förslag för tiden från 16 augusti till 

älgjaktstarten. Förslaget godkändes. Nytt regelsammandrag ska göras till 

höstmötet, om möjligt samordnat med Olofström. Bengt Eriksson ansvarar för 

detta.  



 

§ 6. Skötselplan för älg. 

 

 Jesper Bengtsson redovisade följande antaganden: 

 

- Nuläge 5,3 älgar per 1 000 ha. 

- Nuläge 40 % tjur av vuxna. 

- Nuläge reproduktion 0,55 kalv per hondjur. 

- Avskjutning 1,4 älg per 1 000 ha, 50 % tjur av vuxna, 50 % kalv av total. 

- Mål bibehålla stammen på 5,3 älgar per 1 000 ha. 

- Detta ger en avskjutning på 24-26 älgar, hälften vuxna och hälften kalvar. 

 

 Preliminär tilldelning: Bibehålla tilldelningstal i norr och söder, vilket ger 3 

vuxna i söder och 11 i norr, alltså något över plan. 

 

 Planen godkändes och Jesper Bengtsson fick i uppdrag att sända den till ÄFG. 

 

 Diskuterades att bibehålla sen jaktstart, som prövats ett antal år utan att förutsett 

resultat kunnat konstateras. Konstaterades att ÄSO inte har invändningar mot att 

återgå till tidigare jaktstart. 

  

§ 7. Datum för höstmöte och samrådsmöte med markägare. 

 

 Beslutades att hålla mötena på samma dag tisdagen 24 september klockan 1800 

i Höga Böke. 

 

§ 8. Övriga frågor. 

 

 Rapport för övrigt vilt ska sändas senast 30 juni till Bengt Eriksson för södra 

området och Peter Truedsson för norra. Bengt Olofsson påminner jaktlagen. 

 

 Ett antal felregistrerade fastigheter är under utredning och ska korrigeras. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte. 

 

 Nästa möte blir onsdagen 4 september klockan 1800 i Höga Böke. 

 

§ 10. Mötet avslutas. 

  

 Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Svängsta 2019-06-11 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


