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Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

Protokoll från styrelsemöte 11 januari 2022. 

Plats: Kontorshotellet Hoppet, Karlshamn 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson ordförande, Magnus Larsson, Mats Ottosson, Andreas 

Eriksson (Teams), Jakob Erlandsson, Julius Jeppsson, Nils-Erik Svensson (Teams), Klas 

Hallström.  

Frånvarande: Mikael Olsson 

§ 1. Mötet öppnas.  

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

Dagordningen för dagens möte godkändes. 

§ 2. Ekonomi. 

Nils-Erik redogjorde för ekonomin. Kassan uppgår till ca 47 tkr. Under året har intäkterna 

uppgått till ca 17 tkr och kostnaderna till ca 14 tkr. 

 

Nils-Erik gör årsbokslut i nästa vecka. 

 

Medlemsavgift är 200 kr/år och per jaktlag, vilket innebär en årlig intäkt på ca 7.000 kr. 

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift inför kommande verksamhetsår. 

§ 3. Utfall av älgjakten tom 2022-01-09. 

Jesper redovisade graf över ackumulerat utfall av älgjakten: 

- fällt vilt 6 vuxna (3 hondjur + 3 tjurar) och 1 kalv 

- övrig dödlighet älg totalt 7 st (1 kviga, 1 tjur lag 8 funnen självdöd slutet Spet, 1 kalv Gyberg 

Sept, 1 kalv lag Peter Truedsson Sept brutit benen, 1 kviga Uggebodasjön 2022-01-01 inga 

skador, 1 st trafikdödad ko E22 vid Mark & bygg, 1 st tågdödad älg (okänd typ) vid Mörrum 

underfart E22 i början av Dec) 

- övrig dödlighet kronvilt totalt 2 st (1 st kronhind påkörd på E22 mellan Mörrum Ö och 

Mörrumsån fick avlivas, ytterligare en smalhind på vägbanan fick avlivas pga 

trafiksituationen) 

§ 4. Förändringar i jaktlag 

Jesper informerade om att Lag 13 och Lag 6 går ihop och bildar ett gemensamt lag med 850 ha 

tillsammans. 

Jesper informerade styrelsen om att han gett tillåtelse till att ev fastighetsändringar kan anmälas 

t.o.m. 2022-01-31. 

§ 5. ÄFO 

Jesper rapporterade om att senast i april skall marksamråd vara genomfört och i slutet av maj 

skall skötselplan vara klar. Jesper konstaterar att det har varit en låg nyttjandegrad på fällda djur 

t.o.m. december – endast 60-70%. 
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§ 6. Årsmöte 

Jesper föreslår att årsmöte genomförs i april för att kunna samordna med marksamråd och 

för att på bästa sätt ta hänsyn till den rådande Covid-situationen. 

Styrelsen beslutade att årsmöte hålles 2022-04-05 kl 19.00 i Höga Böke. 

Jesper förbereder sedvanlig dagordning för beredning i styrelsen samt en 

verksamhetsbeskrivning.   

§ 7. Motioner & Propositioner 

Styrelsen gick igenom inkomna motioner A-E enligt bilagor och följande noterades från 

styrelsens diskussion och beredning av motionerna: 

 

* Två av motionerna (A och D)  syftar till att begränsa kalvavskjutningen till att endast 

tillåta en av dubbelkalvarna, och att det skall råda förbud på enkelkalv tills dess att 

hondjursförbud inträder vid årsskiftet, varefter kalvjakten släpps fri. 

* Endast ensamma hondjur tillåts i vuxenavskjutningen. 

* Syftet är att spara produktiva hondjur. 

* Motionerna går i linje med de diskussioner som styrelsen tidigare haft vad gäller att 

anamma den sk Kalmar-modellen som är just det som beskrivs i dessa motioner. 

* Styrelsen beslutade att bifalla/stödja motionerna A och D, och kalvavskjutning enligt 

Kalmar-modellen enligt ovan. 

 

* Motion B och C avser att ändra fördelningen tjur/hondjur och att sänka antalet vuxna djur 

i tilldelningen och öka arealkraven. 

* Styrelsen avser att behandla detta och föreslå fördelning och tilldelning i den kommande 

skötselplanen som skall tas fram vid kommande arbetsmöten i styrelsen. 

* Styrelsen avser anpassa P-tal till den nya verklighet som råder vad gäller tillgången på älg. 

* Styrelsen avser öka arealkraven för vuxen älg. 

* Styrelsen tycker att andelen tjur skall vara större än avskjutningen av ko, och den 

föreslagna fördelningen 60/40% enligt Motion B kan vara lämplig. 

* Motion E ang att införa Väg 29 som ny RÄSKO områdesgräns i öst diskuterades och 

styrelsen kom fram till att detta är inget vi i RÄSKO kan besluta om utan detta är en fråga 

för ÄFO. 

* Motion F ang att inte få skjuta älg på små marker och tillämpning av P-tals-principen med 

krav på sammanhängande marker. Styrelsen diskuterade motionen och kom fram till att det 

skulle innebära att ett flertal jaktmarker inom området skulle bli ”oanvändbara”, och vidare 

skulle det bli väldigt svårt att följa upp och omöjligt att kontrollera. Styrelsen anser att jakt 

skall bedrivas på ett jaktetiskt korrekt sätt. 

Styrelsen diskuterade eventuell tillämpning av tilldelningsprincip som används i Tingsryd, 

där det finns krav på att skjuta lika många kalvar som vuxna djur i varje jaktlag över tid för 

att få tilldelning på nytt vuxet djur. Styrelsen kom fram till att denna regel inte skall 

tillämpas i RÄSKO. 

Styrelsen beslutade att till årsmötet bereda underlag för beslut enligt de motioner som 

styrelsen bifaller enligt ovan, emedan de motioner som styrelsen inte anser lämpliga 

kommer styrelsen att yrka avslag på.  
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Det är årsmötet som beslutar om respektive motion och proposition.  

Styrelsen beslutade att alla inkomna motioner lägges som en pdf-bilaga till detta protokoll. 

Kallelse med alla ev propositioner och motioner skall sändas ut till medlemmarna senast 14 

dagar före årsmötet. 

 

Styrelsen diskuterade att sedan 6 år har RÄSKO inga speciella regler för älgavskjutningen 

annat än tilldelningen. Styrelsen är överens om att vi måste införa avskjutningsregler för att 

säkerställa en återhämtning och god viltvård av älgstammen i vårt ÄSKO. 

 

Styrelsen diskuterade som uppföljning från föregående styrelsemöte möjliga upplägg på 

älgjaktstart 2022. Styrelsen är enig om att jaktstart enligt tabell den 8:e oktober är alldeles 

för tidigt för våra sydliga breddgrader – framförallt pga för hög lufttemperatur som leder till 

problem för jakthundarna och även för tillvaratagandet av viltet efter skottet. 

Styrelsen är av åsikten att älgjaktstart antingen den 1:a (i så fall 15/10, 14/10 resp 12/10 de 

kommande 3 åren) eller 2:a lördagen (i så fall 22/10, 21/10 resp 19/10 de kommande 3 åren) 

som infaller efter den 8:e oktober är en mer lämplig startdatum för älgjakten i RÄSKO. 

Styrelsen ämnar besluta om ett förslag på jaktstart vid styrelsemöte i mitten av Mars i 

samband med att förslag på förvaltningsmodell tas fram. 

§ 8. Övrigt. 

Inget att anföra. 

§ 9. Nästa styrelsemöte. 

Mötesplan beslutades enligt följande i Höga Böke: 
2022-02-02, kl 18.30 – Skötselplan 
2022-03-01, kl 18.30 
2022-03-15, kl 18.30 
2022-04-05, kl 19.00 – Årsmöte 

§ 10. Mötet avslutas. 

Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Karlshamn 2022-01-11 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Larsson, Sekr  Jesper Bengtsson, Ordf 


