
Ringamåla älg- och kronviltskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 28 januari 2020.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2020 års årsmöte. 

  

§ 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 Jens Nilsson till sekreterare för 

mötet. Mats Johansson och Andreas Johansson valdes att jämte ordföranden 

justera protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2. Upprättande av röstlängd. 

 

Röstlängd upprättades. Alla lag hade representanter utom lag 5 och lag 13 för 

norra delen samt lag 30, 33, 37 och 39 för södra delen, vilket innebär att 172 av 

möjliga 187 röster deltog i mötet. 

 

§ 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, se 

bilaga. Att notera är att kalvvikter för älg har ökat, med en kalv kvar att 

inrapportera slaktvikt för av de totalt hittills 9 st fällda, så pekar 

medelslaktvikten på 55 kg. 

 

§ 6.  Revisorernas berättelse. 

 

 Resultat- och balansräkning presenterades av Nils-Erik. Årets resultat är ett 

underskott på 5 tkr, tillgångarna 40 tkr (bankmedel). 

 

Revisorernas berättelse upplästes av Göran Torstensson. Revisorerna 

rekommenderade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 

2019, se bilaga 

 

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

 

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes, se bilaga. 



 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2019. 

 

§ 9. Val av ordförande på ett år. 

 

Omval på Jesper Bengtsson föreslogs och valdes av mötet. Jesper tackade för 

förtroendet.  

 

§ 10 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 

 

Omval föreslogs för följande funktionärer, Bengt Olofsson på ett år och Claes 

Hallström 2 år. Nyval av Jakob Erlandsson på 2 år. Vidare föreslogs omval av 

suppleant Arne Karlsson. Samtliga ovan nämnda funktionärer valdes av mötet.

  

 

§ 11 Val av två revisorer och en (som blev två på mötet) suppleant 

 

Göran Torstensson har valt att avgå, valberedningen föreslog omval på Jonas 

Bengtsson samt att Bror Johansson uppgår till ordinarie revisor (f d suppleant). 

Vidare föreslog valberedning omval för suppleant Thomas Pettersson. Mötet 

diskuterade huruvida ytterligare en suppleant skulle väljas, mötet beslutade att 

välja en suppleant till, Peter Bohlin föreslogs av mötet. Samtliga ovan nämnda 

funktionärer valdes av mötet, dock reserverade sig Göran Torstensson mot 

beslutet att välja Jonas Bengtsson till revisor då jävighet skulle kunna komma på 

fråga då blodsband finns mellan styrelsemedlem och den som skall granska 

styrelsens arbete.  

 

§ 12 Val av valberedning 

 

 Mötet föreslog omval av samtliga funktionärer vilket beslutades av mötet. 

 

§ 13 Behandling av inkomna förslag 

 

Inga förslag inkomna 

 

§ 14 Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående 

jaktområdens omfattning 

 

Jesper Bengtsson informerade om byten mellan jaktlag 

- Lag 22 och 29 upplöser sin samjakt på älg 

- Lag 32 går med i lag 29 

Innebär att interna förflyttningar mellan lagen ger följande area 

- Areal Lag 22:    717 HA 

- Areal Lag 29:    606 HA 

- Areal Lag 26:    441 HA 

 

 



Vad gäller tillkommande fastigheter har styrelsen ett förslag på policy som 

Jesper presenterade. 

 

- Fastigheter utanför förvaltningsområdet nekas inträde om de inte är direkt 

gränsande till redan anslutna fastigheter. Vårt område blir Karlshamns 

kommun väster om väg 29 

 

2 lag hade inkommit med tillkommande fastigheter; lag 17 i norr samt lag 29 i 

söder. 

Mötet diskuterade policyn och motiv om eventuell tillkommande fastighet om 

ca 300 HA i norra delen. Fastigheten är belägen öster om väg 29 och tillhör 

därmed annat ÄSKO trots att fastigheten i fråga tillhör Ringamåla socken. 

Fastigheten gränsar ej direkt till vårt ÄSKO (ca 800 meter) varför policyn skulle 

neka denna fastighet som tillkommande areal för lag 17. Liknande händelser 

hade föreningen för något år sedan då beslut fattades på att hålla på gränserna 

mellan olika ÄSKO. 

Mötet beslutade att policyn skulle gälla. 

 

§ 15 Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

 Ingen förfrågning att ta ställning till. 

 

§ 16 Fråga om älgskötselplan. 

 

 Styrelsen föreslår fortsättning på 3-årsplan, 2 år återstår av framtagen plan. 

Beslutades av mötet att framtagen plan för 2020 ska gälla.  

 

§ 17 Fråga om ändring av jaktstart 

 

 Styrelsen föreslår en tidigareläggning av jaktstart av älg för kommande säsong. 

Förslaget ger jaktstart enligt jakttidtabell f n 2:a måndagen i oktober. Förslaget 

presenterades av Jesper och som motiv nämndes 1 ½ veckas längre jakttid för de 

vuxna då samma sluttid skulle råda (31/12) och därmed större möjlighet att nå 

målen, vidare så skulle jaktstart av älg sammanfalla med jaktstart för kronhjort 

och likställas med angränsande ÄSKO. Statistik på älgarna har under perioden 

inte visat på någon direkt skillnad, dock nämndes ökade kalvvikter. Lagen längst 

i söder upplever ännu sämre älgtillgång efter lövfällning. 

På mötet uppkom ett tredje alternativ; att jaktstart av älg ska vara 5 dagar efter 

jakttidtabellen, i praktiken lördagen efter 2:a måndagen i oktober. Motivet för 

detta alternativ är detsamma som motivet till senarelagd start som vi haft i några 

år – att låta älgarna brunsta klart innan älgjakten startar. Av mötets deltagare 

gick det ej att utröna en tydlig majoritet för något av de 3 alternativen varför 

röstning fick tillgripas. Mötets deltagare uppgick till 172 av totalt 187 röster. 

Efter rösträkning konstaterades att förslag 3, jaktstart lördagen efter start 

enligt jakttidtabell föll ut i klar majoritet med 96 röster. 

 

 

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

dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen. 

 



Styrelsen föreslår fortsättning med nuvarande tilldelningssystem och att jakten 

ska bedrivas på samma sätt som nuvarande säsong. Mötet gav sitt bifall. 

Vidare gav Jesper lag 22 och 29 i uppdrag att komma överens om vilket lag som 

ska få möjlighet att fälla tjur 2020 respektive möjlighet att fälla vuxet hondjur 

2021. Om överenskommelse ej kommit till stånd innan nästa styrelsemöte så 

beslutar styrelsen tilldelningen mellan lagen. 

 

§ 19 Jaktvakt. 

 

 Jaktvakt (Wehunt) behålls. 

  

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

 

 Inga regler presenterades. 

 

§ 21 Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

 

Datum för räkning av spillningshögar är fastställt till 11-12 april. Jaktlagen 

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

norra området och till Andreas Eriksson för södra området.  

 

§ 22 Beslut om avgifter. 

 

 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2020 ska vara 200 kronor per 

jaktlag. Beslutades på mötet 

 

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

ska vara oförändrad, 45 kr per kg. Beslutades på mötet 

 

 Fällavgift föreslås följa länsstyrelsen 1 000 kr för vuxen älg och 100 kr för kalv. 

Beslutades på mötet 

 

§ 23 Beslut om övriga avgifter 

 

 Inget att notera 

.  

 

§ 24 Diskussion om ny älgförvaltning 

 

 Inget att notera 

 

§ 25 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.   

 

§ 26 Övriga frågor. 



 

 Till kontrollanter för felskjutningar, vikter m m 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 noggrannheten med att inlämna käkar (båda två) i rent icke 

fryst skick. Lämna gärna in käkarna så nära i tid efter att älgen fällts som 

möjligt. 

 

 Kvarlevor från vuxen älg styckad och förpackad i plastpåsar funnen, älgen har 

blivit lungskjuten. Betraktas som jaktbrott och det är polisanmält. 

 

  

§ 25 Ordföranden avslutade mötet. Därefter serverades frallor och kaffe/te, som 

avnjöts i god stämning.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Jens Nilsson  Mats Johansson Andreas Johansson  

 

 

Jesper Bengtsson 

 

  

 

 

   

 

 

 


