
Ringamåla Älgskötselområde 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 17 augusti 2015. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Johan Bergholtz, Kjell Berggren, Arne Karlsson, Bengt 

Olofsson.  

 

§ 1.  Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Ekonomi. Arne Karlsson redovisade att vi har 13 900 kr i kassan. Tre jaktlag har 

inte betalat medlemsavgift. Arne påminner. 

 

§ 3. Information om ÄFG Väst. 

 

 Bengt Olofsson redogjorde för samrådsmötet med ÄFG 2015-08-06. Förutom 

ÄFG närvarade samtliga ÄSO inom ÄFO Väst.  

 

Den ursprungliga förvaltningsplanen för år 2014-2016 innehöll en avskjutning 

på 150 älgar per år. 

 

 Verklig avskjutning år 2014 blev 126 älgar. Med de antaganden som lagts till 

grund för beräkningarna i Älgfrode innebär detta att avskjutningen för 2015 och 

2016 måste uppgå till 190 älgar per år. 

 

 Samtliga representanter för ingående ÄSO ansåg att en sådan ökning av 

avskjutningen är orealistisk och ifrågasätter de antaganden om älgstammens 

storlek som lagts till grund för beräkningarna. Markägarna anser att 

betesskadorna är för stora och stöder sig bland annat på nyligen genomförd 

betesinventering, ”Äbin”, och på att kalvvikterna är lägre i västra Blekinge än i 

östra. 

 

 Den 6 juli 2015 hölls ett möte med samtliga ÄSO inom ÄFG Väst. Alla var 

överens om att vi måste tillmötesgå markägarnas krav på en minskning av 

älgstammens storlek. Mötet beslutade föreslå en avskjutning år 2015 på 140 

älgar. Fördelat på ÄSO innebär detta för Ringamåla att avskjutningen ökas med 

två älgar, (plus att kvarvarande jaktlag ska fälla de djur som tilldelats 

Slänsmåla). 

 

 ÄFG Väst ska hålla ett möte 2015-08-18 för att ta ställning till förslaget från 

ÄSO. 

 

§ 4. Skötselplan, tilldelning.  

  

  Den gällande planen för RÄSO år 2015 innebär en avskjutning med 3 hondjur 

och 5 tjurar samt 12 kalvar, summa 20 djur. Planen måste alltså ökas till 22 djur 

fördelat på kvarvarande jaktlag, förutsatt att ÄFG accepterar den föreslagna 

avskjutningen. 

 

 



. 

 

 Beslutades föreslå följande till viltmötet 6 oktober: 

 

- Vår nya skötselplan ska lämnas till ÄFG senast 31 augusti. 

- Vi baserar planen på en avskjutning inom RÄSO på 4 tjurar, 4 hondjur och 

14 kalvar. 

- De tillkommande 2 vuxna djuren, (från Slänsmåla), fördelas till de två 

jaktlag, som enligt gällande beräkning låg närmast att få ytterligare ett djur 

tilldelat, Daniel Olsson och Kjell Berggren. 

- Jaktstart 24 oktober. 

- Tilldelade vuxna djur är exklusiva till och med 20 december. Från och med 

21 december fri jakt på kvarvarande djur med avlysning. 

- För att minimera betesskador tilldelas kalv enligt endera alternativet nedan. 

o 2 kalvar per jaktlag. Alla kalvar tillåtna från första dagen. Från och 

med 21 december fri jakt på kvarvarande med avlysning vid 14 

kalvar. 

o 1 kalv per jaktlag. I övrigt som ovan. 

 

Jesper Bengtsson skriver separat förslag till tilldelning och skickar till alla   

  jaktlag inför viltmötet. 

 

 Bengt Olofsson skriver ny skötselplan baserat på ovanstående. 

 

 Ny skötselplan för 2016-2018 ska inlämnas till ÄFG och länsstyrelsen den 31 

januari 2016. Styrelsen ska göra planen klar till den 20 december, varefter den 

framläggs på årsmötet för beslut. 

 

§ 5. Spillningsinventering. 

 

 Informerades att pinnar för markering av hörnen i inventeringsrutorna nu finns 

tillgängliga hos Arne Karlsson. 

 

 Jesper Bengtsson undersöker pris och leveranstid för snöpinnar. 

 

§ 6. Jaktvakt. 

 

 Daniel Millbourn har åtagit sig att sköta systemet. 

 

§ 7. Viltdata, Älgdata, Älgobs. 

 

 Föreslogs att Nils-Erik Svensson tillfrågas om han vill administrera detta. Jesper 

Bengtsson kontaktar. 

 

§ 8. Älgskyttet. 

 

 Älgskyttet den 11 augusti hade lockat endast 14 skyttar från 6 jaktlag. Jakttornet 

lottades till Roy Johnssons jaktlag. Arne Karlsson undersöker med Jaktia, 

Svängsta, om inköp av detsamma. 

    



 

§ 9. Kommande möten. 

 

 Styrelsemöte tisdagen 10 november klockan 1800. 

 

 ” ”               8 december    ” 

  

 ” ”              12 januari       ” 

 

 Årsmöte ”              19 ”              klockan 1830. 

 

Samtliga möten i Höga Böke.  

 

§ 10. Mötet avslutades. 

 

Svängsta 2015-08-18 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 

 


