
Protokoll för Ringamåla älg och kronviltsskötselområde viltmöte 2019-09-24. 

 

 

1. Justering av röstlängd. 

• Röstlängden gicks igenom och fastslogs av mötet. 

2. Fråga om kallelse har skett på rätt sätt. 

• Mötet fastslog att kallelsen skett på rätt sätt. 

3. Fastställande av dagordning. 

• Mötet fastslog att jobba efter utsänd dagordning. 

4. Information och råd från ÄFG.  

• Ny info från ÅFG i Bleking Väst att man gärna ser att älgarna fälls 

tidigt på säsongen. 

5. Beslut om det antal älgar, som ska fällas och fördelning av dessa mellan de i 

älgskötselområdet ingående jaktlagen/jakträttshavarna. 

• Ordf. redovisade tilldelningsplanen för innevarande 3års period samt 

fördelningen av de vuxna älgarna mellan de ingående jaktlagen. 

• Mötet antog styrelsens förslag på tilldelning. 

6. Regler, tider för jakten, ”Älgjaktens bedrivande”. 

• PM med en sammanställning kring regler för jaktens bedrivande 

sammanställs och distribueras tillsammans med detta protokoll. 

• Älg OBSen för den första 7 jaktdagarna för resp. jaktlag under 

perioden 27/10 till 24/11 skall skickas till Nils-Erik Svensson per mail 

senast 25/11. 

7. Beslut om kronhjortsjakten 

• Tilldelningen för kronvilt 2019 är 1 Hjort, 1 Hind samt 2 kalvar. Hind 

och kalv är lovligt sedan 16/8, Hjort är lovlig 14/10. 

• Jakten bedrivs som avlysningsjakt där samtliga jaktlag ingår. 

• Styrelsens förslag till mötet var att inte ha någon taggbegränsning på 

Hjorten under 2019. Ett förslag från mötet uppkom om att freda 

spetshjort. Mötet beslutade att anta styrelsens förslag om att inte ha 

någon taggbegränsning på Hjorten under 2019 års jakt. 

• Rapportering av skjuten hjort görs på Viltrapport enl. tidigare utsänt 

PM.  

8. Spillningsinventering. 

• Genomförande av spillningsinventering 2019/2020 beslutades göras 

enl. följande. 

• Städning av resp. ruta görs 9-10/112019. 

• Räkning i resp. ruta görs 11-12/4 2020. 

• Ansvariga för resp. ruta rapporterar resultat till Jesper Bengsson i norr 

samt till Andreas Eriksson i söder senast på kvällen 12/4 2020. 

 

 

 

 

 



9. Övrigt. 

• Mötesdeltagarna uppmanades att noggrant kontrollera sin jakttorn 

innan användning, då sabotage förekommit i närområdet. 

• Kontaktlistan skickades runt för evt. uppdatering. 

• Det rapporterades en trolig OBS på Mårdhund i Emneboda, vid OBS 

på Mårdhund uppmanas medlemmarna ta kontakt med RÄKSO. 

 

              

 
             

Vid protokollet. Justeras. 

 

 

 

Andreas Eriksson Jesper Bengtsson Alf Blåder Jonas Bengtsson 
 


