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Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

Protokoll från styrelsemöte 2 februari 2022. 

Plats: Höga Böke 

 

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

Eriksson (Teams), Mikael Olsson, Nils-Erik Svensson, Klas Hallström.  

Frånvarande: Jakob Erlandsson, Julius Jeppsson 

§ 1. Mötet öppnas.  

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

Dagordningen för dagens möte godkändes. 

§ 2. Utfall av älgjakten tom 2022-01-31 och Övrig dödlighet. 

Jesper redovisade sammanställning över ackumulerat utfall enligt nedan (OBS! Ny 

uppdatering dagen efter styrelsemötet 2022-02-03): 

RÄKSO

Utfall 2021/2022 avstämd 2022-01-19 uppdaterad 3 feb

Vuxen Kalv Vuxen Kalv

Tjur 3 1 2 3

Ko/Kviga 3 3 3 2

Summa 6 4 5 5 20

Skötselplan

Vuxen Kalv Vuxen Kalv

Tjur 4 5 2 0

Ko/Kviga 4 4 2 0

Summa 8 9 4 0 21

Differens -2 -5 1 5 -1

varav Tjur -2

varav Ko/Kviga 1

Kommentar: kalvjakten pågick till 31 jan och normalt faller ytterligare 1 till 2 älgar för trafiken under våren

Vår plan baserades på att närliggande områden hade högre inventeringssiffror, men det

visade sig att våra ingångsvärden var korrekta, och stammen var gles inför jakten.

Trots mer timmar i skogen än vanligt i älgobs, så föll bara hälften så många djur till årsskiftet

Jakt Övrig dödlighet

Jakt Övrig dödlighet

 

Sedan förra styrelsemötet 2022-01-11 då jaktens utfall och övrig dödlighet följdes upp per 

2022-01-09, så har det fällts ytterligare 3 kalvar och 1 kalv har blivit trafikskadad/dödad vid 

E22-avfarten Mörrum Ö. 

OBS! Tillägg efter styrelsemötet: Ytterligare två älgkalvar har fallit offer för trafiken under 

helgen 29-30/1 - en kvigkalv på E22 vid Mörrum Ö (igen) och en kalv på väg 126 strax norr 

om Svängsta. Detta finns med i tabellen ovan. 
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Totalt har vi 20 st bekräftat döda älgar i RÄSKO (varav 10 ingår i övrig dödlighet) att jämföra 

med skötselplanens 21 st. 

Styrelsen diskuterade behov av viltstängsel längs E22 från Vekerumsvägen till Mörrums 

Bruks avfarten Mörrum Ö. Styrelsen diskuterade hur vi från RÄSKO kan utöva påtryckning 

om att uppföra viltstängsel till berörda myndigheter (Trafikverket). Jesper nämnde att 

Folksam valt att sponsra uppförandet av viltstängsel på en vägsträckning mellan Växjö och 

Hovmantorp – det kanske är den vägen vi också behöver gå för att få till stånd ett viltstängsel 

på E22-sträckningen. 

Nils-Erik redogjorde för kalvvikter på årets fällda kalvar – medelvikten uppgår till 52 kg.  

§ 3. Skötselplan 

Styrelsen gick igenom och arbetade med Skötselplan de kommande tre åren i Excel-modell 

som Jesper hade förberett olika data/uppgifter i. 

- Jesper sänder Excel-modellen till styrelsen inför nästa styrelsemöte med olika scenario för 

tilldelning enligt diskussionerna på dagens styrelsemöte. 

Ett grundproblem som måste förankras med berörda myndigheter och intressenter vid 

upprättandet av ny skötselplan är att tillgången på älg varierar stort över Blekinge som 

region/område. Älgtillgången/älgtätheten är mycket högre i östra Blekinge än i västra Blekinge, 

vilket gör att det för att få en varaktig älgstam i västra Blekinge måste krav på avskjutningen i 

västra Blekinge läggas lägre än i östra delen av länet. Detta måste ÄFOt förmås att inse, annars 

kommer vi snart inte att ha någon älg alls i västra Blekinge. 

Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte 2022-03-01 skall Skötselplan fastställas.  

§ 4. Övrigt. 

Jesper uppdaterar Jakt-vaktlistan. 

§ 5. Nästa styrelsemöte. 

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

§ 6. Mötet avslutas. 

Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Karlshamn 2022-02-04 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Larsson, Sekr  Jesper Bengtsson, Ordf 


