
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 29 januari 2013.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Daniel Millbourn hälsade välkommen till 2013 års älgmöte. Han uppmärksammade att det är 

10 år sedan skötselområdet bildades och tackade alla för gott samarbete under åren.  

  

§ 1.                Daniel Millbourn valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för 

mötet. Maria Henriksson och Alf Blåder valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2.  Röstlängd; alla närvarande jaktlag har var sin röst. 

 

§ 3. Konstaterades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4. Den utsända dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse hade utsänts. Den 

godkändes.   

 

§ 6.  Stig Torstensson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att 

styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 2012.  

 

§ 7. Efter genomgång av kassören fastställdes resultaträkningen och 

balansräkningen.  

 

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2012. 

 

§ 9. Till ordförande i älgskötselområdet och styrelsen på ett år valdes Daniel 

Nilsson. 

 

§ 10. Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Bengt Olofsson och nyvaldes 

Johan Gyberg. Till suppleanter i styrelsen på två år omvaldes Henrik 

Henriksson. 

 

 Daniel Millbourn framförde ett tack till Peter Truedsson för hans insatser i 

styrelsen och betonade särskilt hans arbete med att hålla i registreringen av 

områdena och kontakterna med länsstyrelsen som skötts på ett förtjänstfullt sätt. 

 

§ 11. Till revisorer omvaldes Thomas Pettersson och nyvaldes Mikael Olsson. Till 

revisorssuppleant nyvaldes Nils-Erik Svensson. 

 

§ 12. Till valberedning omvaldes Mats Henriksson, sammankallande samt nyvaldes 

Magnus Gustafsson och Roger Holgersson. 

 

§ 13. Inga förslag hade inkommit.  



 

§ 14. Förändringar i jaktområdenas omfattning: Kjell-Arne Kjellgrens jaktlag ökar till 

463 ha från 412 ha. Daniel Olssons jaktlag ökar till 516 ha från 468 ha.   

 

§ 15. Två nya jaktlag hade sökt inträde, Lars Berggren med 408 ha och Jonas 

Bengtsson med 730 ha. Beslutades att bevilja båda lagen inträde. Ordföranden 

hälsade de nya välkomna. 

 

§ 16, 17. Ny älgskötselplan för åren 2013-2015 diskuterades.. 

 

 Avskjutningen 2012 redovisades. Avskjutningen var 4 tjurar , 4 hondjur och 

hittills 14 kalvar. Detta var helt i enlighet med tilldelningen.  

 

 Spillningsinventeringen 2012 visade 5,7 älgar per 1 000 ha i vinterstam (2011 

8,4).  

 

Styrelsen föreslog en avskjutning år 2013-2015 med 4 tjurar, 4 hondjur och 10 

kalvar per år. Mot detta ställdes förslag på 9 vuxna och 12 kalvar per år. Efter 

omröstning beslutades att planen ska omfatta 9 vuxna och 12 kalvar per år. 

 

Styrelsen föreslog att alla tjurar med 6 taggar eller färre ska fredas. Motivet för 

förslaget var den forskning som visar att det är viktigt att låta unga tjurar komma 

upp i produktiv ålder. Mot detta ställdes förslag om att tillåta tjurar med 0-2 

taggar eller udda 10-taggare eller fler taggar. Efter omröstning beslutades att 

tjurar med 0-2 taggar och udda 10-taggare eller fler taggar ska tillåtas. 

 

Styrelsen föreslog att enkelkalv skulle fredas tills hondjuren är skjutna. Mot 

detta ställdes förslag om att tillåta enkelkalv från första dagen. Efter omröstning 

beslutades att enkelkalv ska fredas tills hondjuren är skjutna. 

 

Styrelsen föreslog att jaktstarten skulle senareläggas en vecka. Mot detta ställdes 

förslag om att senarelägga jaktstarten två veckor. Efter omröstning beslutades att 

jaktstarten ska senareläggas två veckor. 

 

Styrelsen föreslog att tilldelningen till jaktlagen av vuxna älgar skulle göras 

enligt följande principer: 

 

- 350 ha för första vuxna älgen. 

- 1 350 ha för andra vuxna älgen. 

- 2 350 ha för tredje vuxna älgen. 

- Plusareal beräknas årligen. 

- Avdrag med 1 000 ha för varje fälld vuxen älg. 

- 1 kalv per jaktlag, 2 kalvar för Mats Henrikssons jaktlag. 

- Avlysning för både vuxna och kalv. 

- Jakttid till och med 31 januari eller tills avskjutningsmålet nåtts. 

- Fri kalvjakt från och med 1 januari om kalvkvoten inte är fylld. 

 

Förslaget ska efter presentation i detta protokoll och utskick av sammanställning 

av konsekvenserna för jaktlagen diskuteras i nytt möte med alla jaktlag. 

Styrelsen kallar till detta möte. 



 

Mötet uttryckte en förhoppning att älgförvaltningsgrupperna i länet ska verka 

för att likartade principer för avskjutning och fredning ska tillämpas i övriga 

skötselområden.  

  

§ 18. Inga ytterligare regler. 

 

§ 19. Beslutades att räkning av spillningshögar skall göras 20-21 april. Resultatet 

lämnas senast den 22 april till Daniel Millbourn. 

 

 Uppdrogs åt styrelsen att inköpa saltstenar och besluta om fördelning av dessa 

till jaktlagen. 

 

§ 20. Beslutades att kostnaden för saltstenar tas ur skötselområdets kassa. 

  

§ 21. Beslutades att medlemsavgiften för 2013 skall vara kronor 300,- per jaktlag. 

Avgiften skall vara betald senast 31 mars till bankgiro 5616-0021. Avsändare 

ska anges på betalningsavin. 

 

 Beslutades att fällavgiften för älg ska vara samma som fällavgiften till 

länsstyrelsen och betalas av jaktlagen senast 31 januari. 

 

§ 22. Bengt Olofsson informerade om arbetet i älgförvaltningsgrupperna. 

 

- ÄFG Blekinge Väst har till länsstyrelsen inlämnat en förvaltningsplan för 

hela förvaltningsområdet. Markägarrepresentanterna i gruppen har krävt en 

minskning av älgstammen med hänvisning till betesskador. 

Jägarrepresentanterna accepterade att planera för en avskjutning år 2013 

med totalt 120 djur. Detta är ett större antal än de senaste åren och beräknas 

minska stammen från 5,5 älgar per 1 000 ha till 5,2. Markägarna ville ha 

samma avskjutningsmål för de följande två åren, men gruppen kunde inte 

enas om detta. Planen omfattar därför bara ett år, 2013. 

- Samtliga ÄFG i Blekinge ska träffas den 5 februari för att bland annat 

diskutera följande frågor: 

 Vilka tjurar ska fällas respektive sparas. 

 Senareläggning av jaktstarten. 

 Spillningsinventering. 

 Betesinventering. 

 Slaktvikter, ålder, reproduktion mm. 

 

§ 23. Beslutades att inrapportering av övrigt fällt vilt ska vara Peter Truedsson till 

handa senast 15 april 2013.   

 

§ 24. Uppdrogs åt styrelsen att ta fram förslag till träningsskytte för älg liknande det 

som genomfördes 2012. För att öka deltagandet ska styrelsen överväga 

möjligheten att lotta ut en ”exklusiv” kalv bland de deltagande jaktlagen. 

 

 Nils-Erik Svensson åtog sig att ta över ansvaret för hemsidan. För att göra denna 

mer intressant krävs att styrelsen och jaktlagen förser honom med information. 

 



§ 25. Ordföranden avslutade mötet. Därefter serverades smörgåstårta med tillbehör, 

som avnjöts i god stämning. Mötet tackar Elna och Arne Karlsson för goda 

förberedelser och servering.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Bengt Olofsson Daniel Millbourn Maria Henriksson    Alf Blåder 

 

Bilaga: Sammanställning av konsekvenser för jaktlagen av de nya tilldelningsprinciperna.

  

 

 

   

 

 

 

 


