
Ringamåla älgskötselområde.  

 

 

Protokoll från älgmöte 19 augusti 2014. 

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

 

§ 1.  Daniel Millbourn hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Daniel Millbourn valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till 

sekreterare för mötet. 

 

§ 3. Beslutades att röstlängd skulle upprättas vid behov. 

 

§ 4. Daniel Millbourn gick igenom beslutade regler för älgjakten. Efter röstning har 

tidigare beslutats att jakten börjar 25 oktober och avslutas 28 februari. Från och 

med 1 januari är det avlysningsjakt på de djur som tilldelats men inte fällts. I 

avlysningsjakten får alla jaktlag delta, även de som redan fällt sin tilldelning. 

 

 Frågan om förfarandet vid röstningen i denna fråga diskuterades, men beslutet 

ändrades inte. 

 

§ 5. Daniel Millbourn informerade om samrådsmötet mellan ÄFG Blekinge Väst och 

ingående ÄSO:n och licensområden den 13 augusti 2014. 

 

 Förvaltningsområdets förvaltningsplan för åren 2014-2016 innehåller en 

avskjutning på 150 älgar årligen, varav 33 tjurar, 30 hondjur och 87 kalvar. 

Detta innebär en väsentlig ökning jämfört med 2013, då 120 älgar fälldes. 

Ökningen har i huvudsak lagts på kalv. 

 

 Motivet för ökningen är att skogsägarna upplever för stora betesskador, bland 

annat med stöd av inventeringar gjorda i södra Småland och nordöstra Skåne. 

 

 Två jägarrepresentanter i ÄFG har reserverat sig mot planen. Planen är baserad 

på ett utgångsläge med 6,2 älgar per 1 000 ha. Jägarrepresentanterna anser inte 

att stammen är så stor utan snarare drygt 5 älgar per 1 000 ha.   

 

§ 6. Daniel Millbourn informerade att systemet ”Jaktvakt” nu är i funktion. 

 

§ 7. Diskuterades om övningsskytte/dekalskjutning ska arrangeras i likhet med 

tidigare år. Jaktlag Slänsmåla återkommer med information och inbjudan. 

 

§ 8. Bengt Olofsson informerade om Skogsstyrelsens spillningsinventering. 

 

 Över hela Blekinge har inventeringsrutor lagts ut på var 4:e kilometer i 

nord/sydlig och öst/västlig riktning. Varje ruta består av 40 provytor, som läggs 

med 100 m mellanrum längs med kilometerrutans kanter. 



 Skogsstyrelsen är beredd att starta utsättningen av rutorna så snart respektive 

ÄSO ger klartecken. Detta förutsätter att berörda markägare informerats. Alla 

jaktlag har fått information om vilka markägare som berörs inom lagets område. 

Lagen ska ge klartecken snarast och senast 31 augusti. 

 

 Det var tidigare tanken att Skogsstyrelsen skulle göra den första 

spillningsräkningen våren 2015. Detta har ändrats och vi får själva ta hand om 

inventeringen. 

 

 För att få en avstämning mot vår nuvarande inventering ska vi fortsätta denna en 

säsong till. Provytorna ska rensas från spillning helgen 22-23 november.  

 

§ 9. Påpekades att det är viktigt att vi fortsätter rapportera övrig dödlighet till 

Viltdata. 

 

§ 10. Information om övrigt fällt vilt finns på hemsidan. Påpekades att vi bör skjuta 

större andel kid och årsgris. 

 

§ 11. Roger Holgersson rapporterade att det inte är några större problem med skador 

förorsakade av vildsvin. 

 

§ 12. Alla ÄSO är skyldiga att årligen hålla ett samrådsmöte med markägarna inom 

området. Syftet är att samråda om planerad avskjutning, betesskador mm.  

 

 Beslutades att samrådsmöte ska hållas före årsmötet. Jaktlagen bjuder in sina 

markägare. 

 

§ 13. Johan Gyberg arbetar med arealöversynen och kommer att skicka ut de frågor 

som finns. 

 

§ 14. Informerades att Stövarens dag i år är den 6 december med samling klockan 

0700 vid Höga Böke. 

 

§ 15. Ett förslag till nya stadgar presenterades. Bengt Olofsson fick i uppdrag att 

bearbeta förslaget och skicka det på remiss till jaktlagen. Beslut om stadgarna 

tas på kommande årsmöte. 

 

§ 16. Daniel Millbourn avslutade mötet. 

   

 

Svängsta 2014-08-21  

 

   

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Daniel Millbourn 

 

 

 



Bilaga - Närvaroilista 

 

Ringamåla Älgskötselområde. 

 

Närvarolista älgmöte 19 augusti 2014. 

 

Daniel Millbourn  Ole Knudsen 

Bengt Olofsson  Arne Karlsson 

Peter Truedsson  Maria Henriksson 

Kjell Arne Kjellgren  Henrik Henriksson 

Uno Svensson  Stefan Johansson 

Patrik Löfstedt  Richard Mattsson 

Hans Jonasson  Alf Blåder 

Peter Bohlin   Daniel Olsson 

Per-Ivar Johansson  Johan Abrahamson 

Mikael Olsson  Roger Holgersson 

Nils-Erik Svensson  Johan Gyberg 

Kjell Berggren  Bosse Kjellgren 

Mats Henriksson  Julle Jeppsson 

Lars Nilsson   Folke Persson   

Johan Bergholtz  Mikael Nilsson 

 


