
Ringamåla älgskötselområde.  
 

 

Protokoll från älgmöte 9 oktober 2018. 

 

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

 

 

§ 1.  Mötet öppnas. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Justering av röstlängd. 

 

Röstlängden visades, totalt 88 röster. Närvarande var alla lag utom lag 17, totalt 

81 röster. 

 

§ 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

 

Beslutades att kallelse skett på rätt sätt. 

 

§ 4. Fastställande av dagordning. 

 

Beslutades att godkänna den utsända dagordningen. 

 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare samt justeringsmän. 

 

Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till 

sekreterare för mötet. Joel Olsson Linder och Mats Johansson valdes att jämte 

ordföranden justera protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 6. Information och råd från ÄFG. 

 

Bengt Olofsson informerade. Den gångna sommaren har varit ogynnsam för 

älgstammen. Det finns anledning att vara uppmärksam på läget när älgjakten 

börjar. 

 

ÄFG råd: 

- Inrikta jakten på små, svaga djur och spara produktiva djur. 

- Lägg stor del av jakttrycket på kalv. 

- Fäll tilldelade djur så snabbt som möjligt. 

- Håll god kontakt med markägarna och håll beredskap för ”skyddsjakt” om 

betesskador rapporteras. 

- Rapportera avskjutning, slaktvikter, ålder så snabbt som möjligt. 



- Var noga med älgobsen och rapportera så snabbt som möjligt. Rapport till 

Jesper Bengtsson senast 19 november. 

- Följ avskjutningen fortlöpande och jämför med tidigare år. 

- Rapportera fortlöpande till ÄFG om läget. 

- Jaga även övrigt klövvilt.  

 

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

älgskötselområdet ingående jaktlagen. 

 

 Skötselplanen för 2018/19 omfattar 5 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar. 

 

 Dokumentet ”Älgjaktens bedrivande 2018- Ringamåla Älgskötselområde” 

visades. Fördelningen mellan jaktlagen framgår av dokumentet.   

 

§ 8. Regler, tider för jakten. 

 

 Framgår av ovanstående dokument. 

 

 Dokumentet innehåller information om tillåtna djur, jakttid, Jaktvakt, 

kontrollvägning/ felskjutning, sjuka djur, älgobs, Viltdata, åldersbestämning, 

fällavgift. 

 

§ 9. Spillningsinventering. 

 

 Rensning av rutorna ska göras 17-18 november. Spillningshögar räknas 13-14 

april. 

 

Rapport om resultatet skickas till Jesper Bengtsson den 14 april. 

 

§ 10. Samgående med Mörrumsån. 

 

Länsstyrelsen har beslutat att Mörrumsån är för litet för att kvarstå som 

skötselområde. Mörrumsån har därför ansökt om samgående med Ringamåla. 

Styrelsen rekommenderar att samgåendet fullföljs. 

 

Samgåendet innebär att hela området också blir kronhjortskötselområde. 

 

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till hur samgåendet är tänkt att gå till. 

Förslaget som tidigare utsänts till jaktlagen presenterades. 

 

Planen är att beslut om samgåendet ska fattas på ordinarie årsmöte. Jaktlagen 

ombads att studera förslaget och lämna synpunkter till styrelsen. 

  

§ 11. Övrigt. 

 

Jägareförbundet rekommenderar att Naturvårdsverkets föreskrifter om allmän 

skyddsjakt på kronvilt tolkas restriktivt och endast tillämpas när allvarliga 

skador uppträtt och i direkt anslutning till skadetillfället. 

 

 



 

§ 12. 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 Joel Olsson Linder 

 

   Mats Johansson 

 

 

    


