
Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

 

Protokoll från styrelsemöte 26 november 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. 

 

 Kassan uppgår till ca 42 tkr. 

 

§ 3. Utfall av älgjakten. 

 

 Hittills har i området fällts 11 älgar, 5 tjurar, 2 hondjur och 4 kalvar. Av dessa 

har 1 tjur och 1 hondjur fällts i södra området, övriga i norra. 

 

 Enligt Älgdata har inom hela ÄFO Väst fällts totalt 44 älgar.  

 

 Endast hälften av jaktlagen har rapporterat älgobs. 

 

 I norra området har 1 308 timmar rapporterats. Obs per mantim var 0,05, tjur av 

vuxna 40 % och kalv per hondjur 0,58. Inga större avvikelser mot tidigare år. 

 

 I söder har 555 timmar rapporterats. Obs per mantim var 0,01, tjur av vuxna 25 

% och kalv per hondjur 0,67. Älgstammen är lägre i söder och en ytterligare 

förklaring bedöms vara att djuren flyttat norrut i efter lövfällningen. 

 

 En felskjutning av tjur i stället för hondjur har rapporterats. Besiktningsman har 

kontrollerat och funnit att skyttens misstag var ursäktligt. Tjuren hade knappt 

synbara horn. Styrelsen beslutade godkänna besiktningsmannens bedömning. 

 

§ 4. Information från ÄFG. 

 

 Förvaltningsplanen hade överklagats av två markägare med hänvisning till stora 

betesskador. Naturvårdsverket har underkänt planen och återförvisat ärendet till 

länsstyrelsen. Enligt NVV bör älgstammen i ÄFO inte överstiga 3,0 älgar per 

1 000 ha i vinterstam. 

 

 ÄFG har utarbetat ny plan för godkännande av länsstyrelsen med en ökad 

avskjutning. Jägareförbundet har invänt mot denna plan och anser att den 

riskerar att äventyra en god förvaltning av älgstammen. 

 

 

 

 

 



§ 5. Allmän information. 

 

 LRF har hållit ett möte med markägare och konstaterat att tallplanteringen har 

tredubblats från en mycket låg nivå. För att återbeskoga med rätt trädslag borde 

den öka femton gånger. Medvetandet bland markägarna om betydelsen av att 

plantera tall på tallmark ökar. 

 

 I hela Götaland har avskjutningen av klövvilt på några år ökat med 72 %. 

Samtidigt har avskjutningen av rådjur minskat med 35 %. Vildsvinsjakten tar 

över mer och mer, vilket bidrar till att rådjurens betning ökar. 

 

§ 6.  Jaktlag Jörgen Eriksson. 

 

 Laget hade klagat över att det inte tilldelats någon vuxen älg i avskjutning. 

Ärendet har hanterats muntligen av Jesper Bengtsson och Andreas Eriksson. 

Laget har sedan inte hört av sig. 

 

 Styrelsen beslutade att betrakta ärendet som avslutat. 

 

§ 7.  Jaktstart år 2020. 

 

 Angränsande områden avser att upphöra med den senarelagda jaktstarten. Inga 

positiva effekter på reproduktionen har kunnat konstateras. Älgen tenderar att 

flytta norrut i samband med lövfällningen och det innebär att jaktlagen i söder 

får små möjligheter att fälla älg. 

 

 Beslutades att föreslå årsmötet att vi återgår till jakttabellens jaktstart, tills 

vidare andra måndagen i oktober. 

 

§ 8. Årsmöte 2020. 

 

 Beslutades att årsmötet ska hållas tisdagen 28 januari klockan 1830. 

 

 Uppdrogs åt Bengt Olofsson att skicka kallelse vid årsskiftet. 

 

§ 9. Övriga frågor. 

 

 Fällavgiften kommer att faktureras jaktlagen i början av februari med 

förfallodag 29 februari. 

 

 Uppdrogs åt Bengt Olofsson att kontakta Elias Turesson om ett studiebesök på 

hans fastighet. 

 

§ 10. Nästa styrelsemöte. 

 

 Nästa möte blir torsdagen 9 januari klockan 1800 i Höga Böke. Förberedelser 

för årsmötet mm. 

 

 

 



§ 11. Mötet avslutas. 

  

 Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Svängsta 2019-11-27 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


