
Protokoll för RINGAMÅLA ÄLG- OCH 

KRONVILTSSKÖTSELOMRÅDE samrådsmöte 2022-05-09. 

  
1. Mötet öppnas 

• Ordf. Jesper Bengtsson hälsar alla deltagare välkomna till mötet. 

 

2. Närvarande 

• Närvarolista skickas runt, totalt närvarar 13 personer på mötet av vilka 5 

är icke jagande markägare, 2 är jägare samt 6 är båda markägare samt 

jägare. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare 

• Till mötes ordf. valdes Jesper Bengtsson samt till sekreterare Andreas 

Eriksson. 

 

4. Val av två justeringsmän 

• Till justeringsmän valdes Kalle Karlsson samt Tore Bengtsson. 

 

5. Information om hur skötselområdet är organiserat 

• Ordf. visar karta samt informerar om utbredningen av RÄKSO och 

angränsande områden. 

• Idag utgörs RÄKSO av 30 jaktlag samt ca. 16000 hektar. 

• Älg och Kronvilt förvaltas. 

 

6. Grundläggande är att markägaren tillsammans med jakträttsinnehavaren 

bestämmer om jaktens bedrivande 

• Information om de grundläggande kriterierna för ett skötselområde, att 

markägare och jägare samarbetar om viltstammarnas utveckling och 

jakten bedrivande/genomförande. 

 

7.            Historik jakt och inventeringar 

• Redovisning av Älgobs, spillningsinventering, trafikdödade älgar, övrig 

dödlighet. 

 



 

 

 

 



 

 

8. Redovisning av viltbetesskador 

• Ordf. visar utdrag från Äbin som över tid idag ger en kurva med 

nedåtgående trend vad gäller andel tallar med viltskador samt en ökande 

trend med antal tallar utan viltskador. 

 

 

• Vad gäller antal provytor med förekomst av RASE är trenden fallande, 

detta gäller även för antal ytor där RASE har gynnsam status, dvs. högre 

än närliggande barrträd. 

 

 

 



9. Presentation av skötselplanen för älg och kronvilt 

• Ordf. redovisar utfallet av föregående skötselplan samt tankar och mål 

runt kommande planer för Älg och Kronvilt. 

 

 

 

10.    Egna erfarenheter 

• Diskussioner om hur olika skötselmetoder i skogen kan skapa bättre 

förutsättningar, bla. åldersblandad skog samt olika trädslag i samverkan. 

• Inslaget av tall är ökande under perioden. Idag råder det brist på 

tallplantor i försörjningsleden. 

 

 

 

 



11.     Målsättning för älgstammens utveckling. 

• Samrådsmötets slutsats 

✓ Älg: målet är bibehållen stam för kommande skötselplan. 

✓ Kronvilt: ha möjlighet att fälla djur som finns i vårt område och möta 

en eventuell ökad tillväxt. 

 

12. Övriga frågor 

• En hel del diskussioner om rådjursstammen som på sina håll växer sig 

stark och har en stor påverkan på skogsbruket. 

 

13. Avslutning. 

• Ordf. tackar mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte med 

efterföljande fika och fortsatt trevliga samtal. 

 

 

Vid Protokollet 
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