
Ringamåla Älg- och Kronviltsskötselområde 
Protokoll från styrelsemöte den 12 maj 2020 via Skype. 
 
Närvarande: Jesper Bengtsson, Nils-Erik Svensson, Jakob Erlandsson, Andreas Eriksson, Bengt 
Eriksson, Mikael Olsson, Claes Hallström. 
 
Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
1. Nils-Erik informerade om att det finns ca. 45 000 kronor i kassan. Alla avgifter är 

betalda. 
 
2. Viltolyckor med älg har ökat under hösten i Karlshamns kommun. 2017-6; 2018-6; 

2019;13 olyckor. Tyder inte på minskning av stammen.  
 
3. Kronvilt: 7 fälldes i Olofström senaste året. Mest observationer i vårt område på 

våren/sommar. Vakjakt i augusti/september borde ha större möjlighet till skottchanser 
än senare på hösten. Vi behåller vår avskjutningsplan och regler från 2019. Nytt PM 
skickas ut. Tilldelningen av kronvilt är 1 hjort, 1 hind och 2 kalvar. Jakten på hjorten 
startar måndagen den 12 oktober 

 
4. Spillningsinventering: kraftfull minskning från 5,4 per 1000 hektar till 2,1. Få obs i 

söder under vintern, normalt med obs i norr. Det milda vädret kan ha en inverkan på 
antalet spillningshögar som finns kvar efter vintern, tydligt sämre skick än vanligt på 
hittade pluttar. Viltolyckor tyder inte på minskning av älgstammen. 

 
5. Lag 22 och 29 har upplöst sitt samjagande. Hade en vuxen per år under -20 och -21. 

Lagen blir ganska jämnstora och får tilldelning på varsitt vuxet. Efter digital 
slantsingling finner styrelsen att lag 29 jagar tjur 2020 och lag 22 jagar ko/kviga 2021. 

 
6. Älg: styrelsen finner inte anledning att ändra i skötselplanen och tilldelningsplan. 

Överklagandet av förvaltningsplanen har inte behandlats av naturvårdsverket ännu. 
 
7. Övrigt vilt: skall rapporteras per 30 juni. Påminnelse skickas i juni. 
 
8. Studiebesök: skjuts på framtiden tills covid-situationen förbättrats. 
 
9. Höstmötet hålles tisdagen den 15 september kl. 18,30. Jesper skickar kallelsen. 
 
10. Nästa styrelsemöte hålles tisdagen den 25 augusti kl. 18,00 i Högaböke. 
 
Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Norje 2020-05-17. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Jesper Bengtsson   Andreas Eriksson 


