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Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

Protokoll från styrelsemöte 6:e september 2022. 

Plats: Höga Böke 

Närvarande: Jesper Bengtsson ordförande, Magnus Larsson, Andreas Eriksson, Mikael 

Olsson, Julius Jeppsson. 

Frånvarande: Nils-Erik Svensson, Claes Hallström, Mats Ottosson, Jakob Erlandsson 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Dagordningen för dagens möte godkändes. 

 

§ 2. Trafikrapport 

Styrelsen gick igenom viltolyckor med älg under Juli och August. 

- 1 st älgtjur påkörd i Gäddeviksås, död 

- 1 st okänd älg påkörd i Letesmåla, ej hittad, troligen lätt touch bakben 

- 1 st älgko på körd strax söder om Svängsta, sköts efter eftersök på Mats Dahlboms 

mark 

Julius rapporterade om en i övrigt lugn sommar vad gäller viltolyckor med påföljande 

eftersök. 

§ 3. Viltobservationer 

Inget kronvilt har rapporterats synligt under råbocks-jakten. 

Utanför jakt har en del kronvilt setts i det sydvästar området vid Sandbäck och riksväg 15). 

§ 4. Skötselplan älg 

Jesper informerade om att Viltförvaltningsdelegationen skall rösta om nytt regelverk för 

licensområden älg kopplat till skogsmark resp jordbruksmark, och om att ÄFOt har i 

förvaltningsplanen föreslagit en höjning av marktillgång för tilldelning. 

Vår inlämnade skötselplan har ännu inte beslutats/fastställts av Länsstyrelsen – Jesper 

informerade om att sådant besked brukar komma väldigt sent och tätt inpå älgjakt-starten. 

Styrelsen beslutade att RÄKSO arbetar enligt föreslagen och av årsmötet antagen plan.  

§ 5. Skötselplan kronvilt 

RÄKSOs förslag på skötselplan på samma nivå som fg period dvs avskjutning 2022-2024 

per år: 1 Hjort, 1 Hind, 2 Kalv – totalt 4 per år – gick igenom ”ograverat” och har beslutats / 

fastställts av Länsstyrelsen. 

 

§ 6. Övrigt. 

Jesper informerade om att Halasjöbygdens ÄKSO-styrelseordf Anders Svensson har 
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kontaktat Jesper efter den styrelsen har fått i uppdrag av sina medlemmar att undersöka 

möjligheterna till samgående med annat närliggande ÄKSO. Jesper har haft en 

förutsättningslös diskussion med Anders Svensson, som ville informera sig om hur 

sammanslagningen mellan Ringamåla och Mörrum ÄKSO gick till. 

- styrelsen diskuterade RÄKSOs inställning till intresseförfrågan från Halasjö att gå samman 

med vårt ÄKSO, och kom fram till at det inte är aktuellt 

- ett eventuellt samgående bygger på vissa fundamentala grundförutsättningar som inte kan 

anses uppfyllas mellan RÄKSO och Halasjö t.ex. att det finns likartade regler för jaktens 

bedrivande, avskjutningsregler, naturlig vandring av älg och kronvilt inom/mellan områdena 

(idag avdelar viltstängslet längs v29 de båda områdena). 

- RÄKSOs styrelse har uppfattningen att det finns en stor splittring inom Halasjöbydgens 

ÄKSO då jaktlag brutit sig ur ÄKSO, och att det under en tid har funnits en brist på styrning 

och samarbete inom Halasjöbygdens ÄKSO 

- Halasjö skulel behöva skapa mer stabilitet i sitt styrelsearbete och samarbete inom sitt 

ÄKSO innan det kan bli aktuellt att diskutera ev samgåenden – och det finns förmodligen 

mer naturliga ÄKSO att diskutera samgående med än RÄKSO pga viltstängslet längs v29 

- Styrelsen summerade att RÄKSO är inte intresserade av något samgående med 

Halasjöbygdens ÄKSO de närmsta åren.  

 

Styrelsen har tidigare diskuterat att arrangera en aktivitet för medlemmarna. Julius 

rapporterade att Birger Fransson från Fliseryd (Hund / Jakt / Eftersök) ställer upp som 

föredragshållare mot en kostnad av 500 kr + reseersättning 45 kr/mil dvs ca 2500 kr för en 

föreläsning på 1-1,5 timme i Höga Böke. Julius fick i uppdrag att försöka boka in Birger som 

föredragshållare 7/11 eller 8/11. 

 

§ 7. Mötet avslutas. 

Mötesplan beslutades enligt följande i Höga Böke: 

2022-09-26, kl 18.30, Älgmöte/Medlemsmöte 

2022-11-07 eller 2022-11-08, kl 17.30, Styrelsemöte (kort möte inkl Älgobs) innan 

föreläsning av Birger Fransson enligt senare beslut. 

 

Karlshamn 2022-09-18 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Larsson, Sekr  Jesper Bengtsson, Ordf 


