
Ringamåla älgskötselområde.  

 

 

Protokoll från älgmöte 9 oktober 2017. 

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

 

§ 1.  Jesper Bengtsson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Röstlängden visades, totalt 88 röster. Närvarande var lag 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 20, totalt 70 röster. 

 

§ 3. Beslutades att kallelse skett på rätt sätt. 

 

§ 4. Beslutades att godkänna den utsända dagordningen. 

 

§ 5. Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till 

sekreterare för mötet. Alf Blåder och Peter Truedsson valdes att jämte 

ordföranden justera protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 6. Fråga om älgskötselplan. 

 

 Älgskötselplanen har fastställts av länsstyrelsen utan ändringar. 

 

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

älgskötselområdet ingående jaktlagen. 

 

 Skötselplanen för 2017/18 omfattar 5 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar. 

 

 Fördelningen mellan jaktlagen visades och framgår av bilaga till detta protokoll. 

 

§ 8. Regler, tider för jakten. 

 

 Jaktstart 21 oktober. 

 

 Beslutades att tilldelningen av vuxna djur och 2 kalvar är exklusiv för jaktlagen 

till och med 31 december.  

 

Från och med 1 januari till och med 28 februari läggs eventuellt ej skjutna djur 

på avlysningsjakt, där alla jaktlag får delta. 

 

Från och med 1 januari får endast kvarvarande kalvar jagas. Om något vuxet 

djur inte skjutits ökas kalvkvoten med samma antal. 

 

Beslutades efter omröstning att ge mandat till styrelsen att göra eventuella 

ändringar i avskjutningsreglerna efter 31 december. 

 



§ 9. Jaktvakt. 

 

Systemet ”Jaktvakt” har förbättrats och priset har sänkts. 

 

Beslutades att fortsätta med ”Jaktvakt”. 

 

Ändringar inför kommande säsong framgår av bilaga. 

 

§ 10. Kilopris vid felskjutning. 

 

Beslutades att kilopriset vid inlösen av felskjutning ska vara 45 kr. 

 

§ 11. Spillningsinventering. 

 

 Beslutades att överge det gamla systemet. 

 

 Lag 5, 10, 16, 17 och 20 har var sin ruta i det nya systemet. 

 

 Beslutades att städning av rutor ska göras 18-19 november. 

 Räkning görs 21-22 april 2017. Rapport om resultatet skickas till Jesper 

Bengtsson den 22 april. 

 

§ 12. Älgobs.  

 

 Älgobsen för de första 7 jaktdagarna under tiden 21 oktober till och med 19 

november skickas till Nils-Erik Svensson på ne_svensson@hotmail.com snarast, 

dock senast omedelbart efter jakten 19 november.  

 

§ 13. Kontrollvägning/felskjutning. 

 

 Kontaktpersoner framgår av bilaga. 

 

§ 14. Viltdata. 

 

 Avskjutningsrapport skickas enligt bilaga. 

 

§ 15.  Hudsår/hornlösa tjurar. 

 

 Rapportera till Jesper Bengtsson enligt bilaga. 

 

§ 16. Åldersbestämning. 

 

 Käkar från alla vuxna djur lämnas till Göran Rudolfsson enligt bilaga. 

 

§ 17. Övrigt. 

 

 Hemsidan kommer att vara uppdaterad före jaktstarten. 

 

 Dovvilt har förekommit inom området. 
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 Det är viktigt att rapportera förekomst av lodjur. Kontakta Jesper Bengtsson. 

 

§ 18. Mötet avslutas. 

 

Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och önskade jaktlagen en behaglig 

höst i skogen samt avslutade mötet. 

 

 . 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson Alf Blåder 

 

   Peter Truedsson 

 

 

    


