
RINGAMÅLA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016. 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

- Jesper Bengtsson, ordförande, Johan Gyberg, vice ordförande, Nils-Erik Svensson, kassör, 

Bengt Olofsson, sekreterare, Kjell Berggren, Arne Karlsson, suppleant, Johan Bergholz, suppleant. 

 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. I övrigt har styrelsearbetet skötts via telefon 

och mejl, samt i anslutning till allmänna möten. 

 

Följande allmänna möten har hållits: 

- Älgmöte 2016-01-19, stadgeenliga ärenden. 

- Älgmöte 2016-09-27, angående jaktens bedrivande samt markägarsamråd. 

 

Under 2015 överklagade vi Älgförvaltningsområdet (ÄFO Blekinge Väst) nya förvaltningsplan. 

Överklagandet avslogs under sommaren, men planen fick stark kritik av Naturvårdsverket. 

Dessförinnan, i april, hade ÄFG lämnat förslag på en ny avskjutningsplan med rimligare nivåer. Sedan 

dess har arbetet i ÄFG legat nere pga brist på ledamöter från markägarsidan. 

 

Under året har det tagits fram en ny skötselplan för perioden 2016/17-2018/19 baserad på den 

reviderade förvaltningsplanen och diskussioner i älgskötselområdet. Den godkändes under sommaren, 

men förutsätter årlig justering utifall att inventering och älgobs skulle tyda på att vi inte når målen för 

stammens täthet. 

 

Höstens älgjakt har planerats enligt den nya skötselplanen med 5 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar. 

Jakten avslutades den 1 jan då 6 tjurar, 2 hondjur och 11 kalvar skjutits. 

Några hornlösa tjurar har fällts i tron att det var hondjur, samtliga ärenden har bedömts ha hanterats 

korrekt. 

 

Det mesta tyder på att vi har en ganska stabil älgstam, med ökande kvalitet på tjurarna.  

Enligt älgobsen är antalet observationer per timme svagt minskande. Andelen tjur är åter under 50 %. 

Kalvvikterna är fortsatt låga, även om antalet kalv per hondjur ökat något. Spillningsinventeringen har 

gett likartat utfall som de senaste åren, med ca 7 älgar per 1 000 ha i vinterstam.  

 

Arbetet med spillningsinventering bör fortsätta med både nytt och gammalt system för att ge bra 

underlag för bedömningen av stammens storlek och beslut om förvaltningen av den. 

 

Styrelsearbetet har fungerat väl och präglats av gott samarbete och vilja att uppfylla 

älgskötselområdets mål beträffande förvaltningen av älgstammen. 

 

Högaböke 2017-01-10 

 

 

 

Jesper Bengtsson, ordförande  Bengt Olofsson Nils-Erik Svensson 
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Arne Karlsson   Johan Bergholz 


