
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 22 januari 2019.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2019 års älgmöte och vände sig särskilt till 

Slänsmåla jaktlag.   

  

§ 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. Nils-Erik Svensson och Alf Blåder valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2. Upprättande av röstlängd. 

 

Röstlängd upprättades. Alla lag utom lag 6 och lag 17 var närvarande, vilket 

innebar 77 röster. 

 

Information.  

 

Avskjutningen hittills är 3 tjurar, 2 hondjur och 7 kalvar, varav 6 tjurkalvar. 1 

underviktig kalv, medelvikt för kalv 49 kg. 

 

Kartan för det nya området efter Slänsmålas inträde visades, totalt 10 499 ha. 

 

§ 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. 

 

 Resultat- och balansräkning presenterades. Årets vinst var 10 tkr, tillgångarna 

20 tkr, (bankmedel). 

 

Revisorernas berättelse upplästes. Revisorerna rekommenderade att styrelsen 

skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 2018.  

 



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

 

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.  

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2018. 

 

§ 9. Fråga om samgående med Mörrumsåns skötselområde. 

 

 Principerna för samgåendet presenterades. 

 

Information om hur samgåendet skulle gå till, regler för tilldelning, nya stadgar 

mm hade utsänts till jaktlagen inför höstmötet. 

 

Mörrumsåns skötselområde hade vid årsmöte enhälligt sagt ja till samgåendet. 

 

Karta över det sammanslagna området visades, området omfattar totalt cirka 

17 000 ha. 

 

Det nya området får namnet Ringamåla Älg- och Kronviltskötselområde, 

RÄKSO. 

 

RÄKSO antar nya stadgar enligt utsänt förslag. 2/3 majoritet krävs för beslut om 

stadgeändring. 

 

Området uppdelas i två områden, Norr och Söder, med väg 126 som gräns 

mellan områdena. Nuvarande Ringamåla skötselområde bildar område Norr och 

nuvarande Mörrumsån bildar område Söder. 

 

Mörrumsåns 19 jaktlag kollektivansluts till Ringamålaföreningen. Mörrumsåns 

förening upplöses. 

 

Den första styrelsen ska bestå av ordförande samt tre ledamöter och en 

suppleant från vardera Norr och Söder. 

 

Föreningarnas kassor, som är ungefär lika stora, slås samman. 

 

Nuvarande princip för rösträtt, 1 röst per påbörjat 100-tal ha i areal, bibehålls 

och bildar 188 röster, varav 113 tillhör område Norr. 

 

Olika tilldelningstal tillämpas tills vidare för Norr och Söder. 

 

En och samma skötselplan för kronvilt upprättas för hela området. 

 

Jaktlag på ”fel” sida väg 126 tillhör fortsatt det område de för närvarande tillhör. 

 

Vid samjakt ska fällt vilt avräknas på det område där det faller. 

 



Tillkommande områden kan alltid anslutas. Om området ligger på ”fel” sida om 

väg 126 kan det endast anslutas till ett jaktlag med vilket det har gemensam 

gräns. 

 

Nya jaktlag kan anslutas om de har en areal av minst 300 ha. 

 

Länsstyrelsen sammanför båda fastighetsregistren. 

 

Nya skötselplaner för älg och kronvilt upprättas i april efter 

spillningsinventeringen. 

 

Nytt årsmöte med den sammanslagna föreningen för val av styrelse mm hålls 

den 5 mars i Höga Böke. 

 

Styrelsen föreslår att älgmötet antar ovanstående och går samman med 

Mörrumsån. 

 

Beslutades enhälligt att säga ja till styrelsens förslag. 

 

§ 10, 11,  Val. 

12,13  

Beslutades att förlänga mandatet för samtliga sittande funktionärer för tiden 

fram till nytt årsmöte den 5 mars. 

 

Valberedningen presenterade sitt förslag till nomineringar till det nya årsmötet. 

- Ordförande, Jesper Bengtsson. 

- Ledamöter, Nils-Erik Svensson, Mikael Olsson, Joel Olsson. 

- Suppleant, Arne Karlsson. 

- Revisor, Jonas Bengtsson, suppleant Thomas Pettersson. 

 

Informerades att Mörrumsåns valberedning föreslagit Andreas Eriksson, Bengt 

Olofsson, Clas Hallström som ledamöter och Bengt Eriksson som suppleant.  

 

§ 14. Inkomna förslag. 

 

 Inga förslag hade inkommit. 

 

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

jaktområdens omfattning. 

 

 Jesper Bengtsson informerade om tillkommande areal och omflyttningar, efter 

vilka den totala arealen uppgår till 10 499 ha. 

 

§ 16. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

Slänsmåla jaktlag hade ansökt om anslutning med 1 554 ha. 

 

Beslutades bevilja ansökan. 

 



Styrelsen föreslog att registreringsavgiften till länsstyrelsen fördelas mellan 

jaktlagen med 1 kr per tillkommande ha, avrundat till 50 kr. 

 

Styrelsen föreslog att inga ytterligare avgifter skulle tas ut för nytillkommet 

jaktlag. 

 

Beslutades enligt styrelsens förslag.  

 

§ 17. Fråga om älgskötselplan. 

 

 Ny plan ska göras i april för det nya området efter spillningsinventering och 

Svensk Naturförvaltnings analys. Med hänsyn till älgobs och avskjutning denna 

säsongen förväntas spillningsinventeringen ge en älgtäthet på cirka 6 älgar per 

1 000 ha i vinterstam. 

 

 Förvaltningsområdets mål är att bibehålla stammen på samma nivå som efter 

vintern 2018. 

 

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

dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen. 

 

 Denna fråga måste anstå till dess att ny skötselplan fastställts. 

 

§ 19. Jaktvakt. 

 

 Beslutas av den nya styrelsen. 

.   

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

 

 Inga regler presenterades. 

 

§ 21. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

 

Styrelsen föreslog att älgobsen även för 2019 skulle omfatta de första 7 dagarna 

då jakt bedrivits inom den första 30-dagarsperioden. Beslut fattas på nästa 

årsmöte. 

 

Datum för räkning av spillningshögar är fastställt till 13- 14 april. Jaktlagen 

ombeds att inrapportera resultatet den 14 april på e-post till Jesper Bengtsson.  

 

§ 22. Beslut om avgifter. 

 

 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2019 ska vara 200 kronor per 

jaktlag. Beslut fattas på nästa årsmöte. 

 

 Styrelsen föreslår att avgiften för köp av kött i samband med felskjutning mm 

ska vara oförändrad, 45 kr per kg. Beslut fattas på nästa årsmöte. 

 

 



 Tidigare har beslutats att fällavgiften 2018-2019 ska vara samma som 

fällavgiften till länsstyrelsen, 1 000 kr för vuxen älg och 100 kr för kalv. 

Avgiften ska vara inbetald till bankgiro 5616-0021 senast 15 mars 2019. 

Avsändare ska anges på avin. 

 

§ 23. Diskussion om nya älgförvaltningen. 

 

 Arbetet i den nya förvaltningsgruppen fungerar väl. 

 

 Förvaltningsplanen har en avskjutning om 89 älgar för säsongen 2018-2019. 

Planen är något lägre än summan av skötselplanerna och licenstilldelningen. 

 

 Många tecken tyder på att älgstammen minskat. Avskjutningen är lägre än 

planerat i alla skötselområden och licensområden. Älgobsen per mantimme har 

minskat. Reproduktionen har gått ner. 

 

 Den totala avskjutningen till och med vecka 3, 2019 är 67 älgar. Sannolikt 

kommer alltså inte förvaltningsplanens mål att nås.  

 

§ 24. Inrapportering av övrigt fällt vilt. 

 

 Beslutades att inrapportering för tiden till och med 30 juni ska göras på 

Jägareförbundets blankett, (hämtas på Jägareförbundets hemsida) och lämnas till 

Peter Truedsson senast 15 juli.  

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. Kontrollanterna påpekade att putsning av 

slaktkroppar i syfte att minska vikten inte får ske. 

 

 Alf Blåder påpekade att en käke för åldersbestämning fortfarande saknas. 

 

 Slänsmåla jaktlag informerade att jaktlaget fällt 1 tjur och 2 kalvar och att flera 

älgar observerats, bland dem välvuxna tjurar. Laget avser starta 

spillningsinventering i april. 

 

§ 26. Ordföranden avslutade mötet. Därefter serverades smörgåstårta, som avnjöts i 

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

goda förberedelser och servering.  

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Bengt Olofsson Nils- Erik Svensson Alf Blåder  

 

 

Jesper Bengtsson 



 

  

 

 

   

 

 

 


