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Ringamåla älg- och kronviltskötselområde. 

Protokoll från Årsmöte 5 April 2022. 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2022 års årsmöte för verksamhetsåret 2021. 

 

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att 

jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

För mötet valdes Jesper Bengtsson till ordförande och Magnus Larsson till 
mötessekreterare. 

Jacob Erlandsson och Calle Carlsson valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2. Upprättande av röstlängd. 

16 av 29 jaktlag befanns närvara, motsvarande 130 av 181 röster – se röstlängd 

i bilaga 1 och närvaroförteckning i bilaga 2.  

 

§ 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 3. Resultat- och balansräkning presenterades, se bilaga 4. 

 

§ 6. Revisorernas berättelse.  

Revisorernas berättelse upplästes av Jonas Bengtsson. Revisorerna 

rekommenderade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 

2021, se bilaga 5. 
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§ 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes, se bilaga 4 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen år 2021. 

§ 9. Val av ordförande till nästa årsmöte. 

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

förtroendet. 

 

§ 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen tills nästa årsmöte 

Kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år från fg år: Andreas Eriksson, Nils-Erik 

Svensson och Mikael Olsson samt Mats Ottosson (suppleant). 

Omval på 2 år föreslogs för följande ledamöter: Magnus Larsson, Claes 

Hallström och Jacob Erlandsson. Omval föreslogs av suppleant: Julius Jeppsson 

på 2 år. 

Samtliga ovan nämnda funktionärer valdes av mötet. 

 

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

Valberedningen föreslog omval på Jonas Bengtsson och Tomas Pettersson 

samt Peter Bohlin (suppleant). Samtliga ovan nämnda funktionärer valdes av 

mötet. 

 

§ 12. Val av valberedning 

Mötet föreslog omval av Alf Blåder, Robert Wållgren och Johan Bergholtz. 

Samtliga ovan nämnda funktionärer valdes av mötet. 

 

§ 13. Behandling av inkomna förslag 

Motioner utsända inför årsmötet presenterades (se bilaga 6) och behandlades 

enligt nedan. 
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A och D: Spara kalvförande ko. Styrelsen föreslår: Ko med en kalv är fredade 

så länge hondjursjaktren pågår. 

- Regelverk vid felskjutning diskuterades, och styrelsen informerade att 

styrelsen inte tagit beslut om något sådant utöver befintligt regelverk. 

- Fråga hondjursjakt 30 dagar eller till årsskiftet – Röstning gav beslut till 

årsskiftet 

- Röstning gav resultatet att förslaget röstades igenom. Votering begärdes. 

Rösträkning gav vid handen att JA till förslaget fick 112 röster och NEJ 18 

röster dvs motionen bifölls. 

 

B: Öka tjurandelen i avskjutningen – Styrelsen har upprättat 

tilldelningsförslaget enligt denna princip. 

- Motionen godkändes efter röstning. 

 

C: Öka arealkravet för att skjuta vuxen – Styrelsen föreslår att behålla P-tal 

enligt senaste 3 åren i såväl norra som södra området. Styrelsen föreslår avslag 

på motionen. 

- Motionen avslogs efter röstning. 

 

E: Områdesgräns i Öster – Styrelsen finner att befintligt regelverk i RÄSKO 

anger att ny mark som ansluts skall finnas inom vårt befintliga område. 

- Motionen avslogs efter röstning. 

 

F: Ingen jakt på ”utmarker” - Marker utan koppling till marker i jaktlaget. 

Styrelsen anser att det är upp till respektive jaktledare att besluta om detta. 

Styrelsen har ingen möjlighet att följa upp hur en ev sådan regel efterlevs. 

Styrelsen yrkar på avslag på motionen. 

- Motionen avslogs efter röstning. 

 

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

ingående jaktområdens omfattning 

Lag 13 har gått upp i Lag 6. 

Några mindre byten har skett. 

 

§ 15. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

Inga nya jaktlag har tillkommit. 

 

§ 16. Fråga om älgskötselplan. 
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Jesper redogjorde för styrelsens förslag till skötselplan 2022-2024 (se bilaga 7) 

och dess huvudpunkter och mål.  

Under 2021 kom ny Förvaltningsplan för Blekinge Väst (Sölvesborg, 

Olofström (med Immeln/Halen), Karlshamn och Ronneby kommuner) 

Planen godkändes på ett år (dåliga spillningsinvent.) 

Våren 2022 upprättas en ny Förvaltningsplan 

Styrelsen håller på med en ny treårig skötselplan 

Skall avstämmas mot spillningsinventering och samråd med markägare och 

samråd med ÄFO 

Preliminär avskjutning 15 älgar/år (8 kalv, 4 tjur, 3 hondjur) 

Vår tilldelningsplan ligger högre då vi redan har svårt att nå målen (se utskickat 

förslag) 

Viltbetningen domineras av rådjur, skadorna på tall minskar 

Älgstammen har minskat i området, vi bedömer att vi nu ligger under ÄFO-

snittet på 3,5 älg/tusen hektar 

Tillväxten (antal kalv per hondjur) ligger lågt 

Stammen bör öka men det tar tid, mer än tre år 

Fortsatt fälla mer kalv än vuxna 

Rikta mer av vuxenjakten mot tjur tills andelen är närmre 30% (idag 40%) [bra 

enligt nya forskningsrön] 

Spara kor i produktiv ålder – ger högre tillväxt framöver 

Mål: att bibehålla antalet djur i stammen på 3 år så att den sedan kan öka genom 

bättre tillväxt 

Årsmötet godkände styrelsens förslag. 

 

§ 17. Tilldelningsförslag 

Jesper presenterade styrelsens tilldelningsförslag  enligt föreslagen skötselplan 

– se bilaga 8. 

Årsmötet godkände den föreslagna tilldelningen. 
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§ 18. Viltrapport/Jaktvakt 

Kommer att användas som tidigare. 

Jesper berättade att nya funktioner i jaktvakt som är knutna till Wehunt appen 

inte har full funktion. 

§ 19. Regler för älgjakten 2022 utöver de i § 8 i stadgarna angivna. 

ÄFOt föreslår att följa jaktstarter enligt jakttabell 

- Årsmötet beslutade att bifalla förslaget. 

Älgjakt från andra lördagen i oktober  

(dvs första lovliga lördag enligt jakttidtabell) 

8 oktober -22 

14 oktober -23 

12 oktober -24 

Vuxenjakt avslutas senast 31 december 

Kalvjakt till 31 januari 

Ko med en kalv är fredade så länge hondjursjakten pågår i 

tilldelningsområdet 

I övrigt enligt samma principer som tidigare år 

§ 20. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder. 

Kontrollanter utsågs enligt följande: Alf Blåder, Daniel Olsson, Mikael 

Olsson och Peter Truedsson. 

Datum för räkning av spillningshögar är fastställt till 9-10 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. Rutorna ska rensas 

under november månad. Alf Blåder vill ha in höger och vänster käke samt 

framtänderna, RENA och rensade. Lägg käkarna i en påse märkta med jaktlag, 

viltart, slaktvikt och vilken fasighet djuret sköts. 

 

Otjänligt fällda älgar skall besiktigas av Alf Blåder. Magra och utmärglade 

ska det tas CVD-prov, kontakta Alf Blåder så hjälper han till med detta. 
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§ 21. Beslut om avgifter. 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften samt felskjutningsavgiften för år 2022 

ska vara oförändrade. 200kr i medlemsavgift och 45kr/kg för felskjutning. 

Årsmötet beslutades enligt styrelsens förslag. 

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

§ 22. Beslut om övriga avgifter 

Inget att notera 

§ 23. Diskussion om ny älgförvaltning 

Älgförvaltningsgruppens representant Carl Douglas Lundgren (ÄFO Väst) 

informerade om dess arbete och vilka regelverk som finns att följa vid 

upprättande av förvaltningsplan. 

§ 24. Inrapportering av övrigt fällt vilt. 

Peter Truedsson meddelar att han tar emot redovisning av övrigt vilt löpande. 

Senast 15 juli ska samtliga jaktlag ha redovisat. Viktigt att komma ihåg är att 

man antingen rapportera till Peter eller via Jaktvakt. Man kan inte blanda 

rapporteringssätt. 

§ 25. Övriga frågor. 

Markägarsamråd i Högaböke kommer att hållas separat detta år i slutet 

April/början Maj. Alla jaktlag ombedes meddela sina markägare när kallelsen 

kommer. Fullmakt kan ges för representation. 

 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

Därefter serverades frallor och kaffe/te, som avnjöts i god stämning. 

Vid protokollet Justeras 

Magnus Larsson, Sekr Jesper Bengtsson, Ordf 

 

 

 

Calle Carlsson                        Jacob Erlandsson 


