
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 26 januari 2017.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2017 års älgmöte.   

  

§ 1.                Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte                                     

 ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för 

mötet. Robin Nilsson och Johan Bergholtz valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2. Upprättande av röstlängd. 

 

Beslutades att röstlängd skulle upprättas om så erfordrades. Noterades att 

representanter för jaktlag med tillsammans 76 röster var närvarande. 

 

§ 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

 

Konstaterades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4. Fastställande av dagordning. 

 

Den utsända dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse upplästes och godkändes.   

 

§ 6.  Revisorernas berättelse. 

 

Revisorernas berättelse upplästes. Revisorerna rekommenderade att styrelsen 

skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 2016.  

 

§ 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

 

Efter genomgång av kassören fastställdes resultaträkningen och 

balansräkningen.  

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2016. 

 

§ 9. Val av ordförande. 

 



Jesper Bengtsson omvaldes till ordförande i älgskötselområdet och styrelsen på 

ett år. 

 

§ 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

 

Kjell Berggren och Bengt Olofsson omvaldes till ledamöter i styrelsen på två år. 

 

Arne Karlsson omvaldes till suppleant i styrelsen på två år. Johan Bergholtz 

hade avsagt sig uppdraget som suppleant och Mikael Olsson fyllnadsvaldes till 

suppleant i styrelsen på ett år. 

 

§ 11. Val av revisorer. 

 

Thomas Pettersson omvaldes och Jonas Bengtsson nyvaldes till revisorer på ett 

år. 

 

§ 12. Val av valberedning. 

 

Alf Blåder, sammankallande, Daniel Olsson och Daniel Millbourn omvaldes till 

valberedning.  

 

§ 13. Inkomna förslag. 

 

 En motion från Nils-Erik Svensson hade inkommit. Motionen föreslår att 

avskjutningsreglerna skulle ändras så att alla jaktlag som blir tilldelade en vuxen 

älg, kan skjuta vilket kön de vill, tills maxantalet för respektive kön är uppnått. 

 

 På detta sätt skulle vi slippa de flesta felskjutningar där fel kön skjuts och de 

vuxna älgarna skulle bli skjutna snabbare.   

 

 Röstning skedde med handuppräckning. 

 

 Beslutades att behålla nu gällande avskjutningsregler. 

 

§ 14. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående 

jaktområdens omfattning. 

 

 Jesper Bengtsson informerade att en del omflyttningar gjorts mellan jaktlag och 

att en liten areal lämnat området. Totalt är området nu 7 863 ha mot 7 909 förra 

året.  

 

§ 15. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

Inga nya jaktlag hade ansökt om anslutning.  

 

§ 16. Fråga om älgskötselplan. 

 

Under år 2016 var avskjutningen 6 tjurar, 2 hondjur och 11 kalvar. Detta 

motsvarar 2,4 älgar per 1 000 ha. 

 



 Den gällande planen för åren 2016- 2018 omfattar en årlig avskjutning på 5 

tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar, motsvarande 2,25 älgar per 1 000 ha. Planen 

innebär att vinterstammen minskar från 7 älgar per 1 000 ha till 6,4. 

 

 Styrelsen föreslog att planen inte skulle revideras inför den kommande 

säsongen. 

 

 Beslutades att den föreslagna planen för kommande säsong inte skulle revideras 

utan sändas till länsstyrelsen. 

 

§ 17. Beslut om det antal älgar, (vuxna och kalvar), som ska fällas och fördelning av 

dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen. 

 

 Jesper Bengtsson presenterade styrelsens förslag till tilldelning till jaktlagen för 

kommande säsong. Jaktlag 2, 6, 11, 12 och 13 tilldelas tjur och lag 8, 14 och 20 

tilldelas hondjur. Kalv tilldelas som föregående säsong.  

 

 Beslutades att den föreslagna tilldelningen skulle godkännas. 

 

 Den korrigerade tilldelningsplanen biläggs protokollet. 

 

 Tilldelningsplanen kommer att på nytt behandlas på höstmötet. 

 

 Sammanställningen över födelseår för skjutna djur presenterades. Den tyder på 

att cirka 20 kalvar föds årligen i området.   

 

§ 18. Jaktvakt. 

 

 Styrelsen hade föreslagit att systemet Jaktvakt skulle bytas mot ett nytt system, 

Wilth. Detta är mer användarvänligt, ger bättre information och är billigare än 

Jaktvakt. 

 

 Beslutades att byta till Wilth. 

.   

§ 19. Regler för älgjakten utöver de i § 8 i stadgarna angivna. 

 

 Styrelsen föreslog att jaktstarten för älg blir lördagen 21 oktober i likhet med 

2016. 

 

 Beslutades att jaktstarten blir 21 oktober. 

 

§ 20. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

 

Styrelsen föreslog att älgobsen även för 2017 skulle omfatta de första 7 dagarna 

då jakt bedrivits inom den första 30-dagarsperioden. 

 

Beslutades att älgobsen skulle genomföras i enlighet med förslaget. 

  

Datum för räkning av spillningshögar är fastställt till 22- 23 april. Jaktlagen 

ombeds att inrapportera resultatet utan dröjsmål på e-post till Jesper Bengtsson.  



 

§ 21, 22. Beslut om avgifter. 

 

 Beslutades att medlemsavgiften för år 2017 ska vara 300 kronor per jaktlag. 

Avgiften ska vara inbetald senast 31 mars till bankgiro 5616-0021. Avsändare 

ska anges på betalningsavin.  

 

 Beslutades att avgiften för köp av kött i samband med felskjutning mm ska vara 

oförändrad, 45 kr per kg. 

 

 Beslutades att fällavgiften för älg ska vara samma som fällavgiften till 

länsstyrelsen och betalas av jaktlagen senast 15 mars. Avsändare ska anges. 

 

§ 23. Diskussion om nya älgförvaltningen. 

 

 Informerades att förvaltningsgruppen fortfarande inte har några 

markägarrepresentanter och inte är verksam. 

 

 Trafikolyckorna i länet har minskat, vilket kan tyda på att älgstammen minskat. 

 

§ 24. Inrapportering av övrigt fällt vilt. 

 

 Beslutades att inrapportering ska göras på Jägareförbundets blankett, (hämtas 

på Jägareförbundets hemsida) och lämnas till Peter Truedsson senast 15 april.  

Peter Truedsson sammanställer rapport för hela skötselområdet och skickar till 

Jägareförbundet. Jaktlagen ska inte skicka rapport till Jägareförbundet.   

 

§ 25. Övriga frågor. 

 

 Till kontrollanter för felskjutningar, vikter mm utsågs Peter Truedsson, Mikael 

Olsson, Daniel Olsson och Alf Blåder.    

 

§ 26. Ordföranden avslutade mötet. Därefter serverades fika med frallor, som avnjöts i 

god stämning. Mötet tackar Arne Karlsson, Nils-Erik Svensson med flera för 

goda förberedelser och servering.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Bengt Olofsson Robin Nilsson Johan Bergholtz  

 

 

Jonas Bengtsson 

 

  

 

 

   



 

 

 

 


