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Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

Protokoll från styrelsemöte 1:e mars 2022. 

Plats: Höga Böke 

 

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

Eriksson, Mikael Olsson, Nils-Erik Svensson, Klas Hallström, Jakob Erlandsson, Julius 

Jeppsson (Teams).  

Frånvarande: - 

 

§ 1. Mötet öppnas.  

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

Dagordningen för dagens möte godkändes. 

 

§ 2. Arbete med älgförvaltningsplan RÄSKO. 

Jesper presenterade tabell med P-tal historiskt sett och prognos framåt samt dess påverkan på 

möjlig framtida tilldelning. 

Övrig dödlighet kan diskuteras med ÄFOt, men Länsstyrelsen tar dessvärre ingen hänsyn till 

övrig dödlighet i sina ställningstaganden. 

Styrelsen diskuterade vilka marker och områden inom RÄSKO som kan definieras och 

karakteriseras med ”egentliga älgmarker”. 

Styrelsen diskuterade att uppmana ÄFO-styrelsen att verka för att ÄSKO skall bestå av 

marker inom det egna geografiska området. 

Jesper informerade om att Lag 13 går ihop med Lag 6, vilket enligt Jesper är den enda större 

förändringen inom RÄSKO-jaktlagen. 

Styrelsen gick igenom och anpassade/justerade texter i älgförvaltningsplanen som är under 

utarbetning. 

Den övriga dödligheten i form av trafikolyckor inom RÄSKO diskuterades. Magnus 

informerade om e-post sänt 2022-02-04 till Trafikverkets representant i Blekinges regionala 

viltolycksråd Malion Davou ang begäran om att få till stånd en dialog om uppförande av 

viltstängsel längs E22 mellan trafikplats Karlshamn Västra och Mörrum Östra då denna 

sträckning varit mycket viltolycksdrabbad det senaste året med 3 älgar och 2 kronhjortar 

trafikdödade. Magnus har ännu inte fått något svar eller återkoppling från Trafikverket. 

Magnus kommer att skicka påminnelse och begära återkoppling från Trafikverket. 

Beslutades att Jesper skickar ut den vid dagens arbetsmöte uppdaterade älgförvaltningsplanen 

till styrelsen för genomläsning inför nästa styrelsemöte då den skall fastställas och kommande 

års tilldelningsplan behandlas. Styrelsen beslutade att Jesper till nästa styrelsemöte också gör 

utkast/förslag på tilldelningsplan enligt samma principer som tilldelats de senaste åren. 

Jesper rapporterade om att skötselplan Kronhjort skall lämna sin i maj månad. Styrelsen 
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beslutade att lämna in en skötselplan Kronhjort lika föregående års handlingar – inga 

förändringar. 

  

§ 3. Ekonomi 

Nils-Erik rapporterade om att fakturor för fällavgifter slutrapporteras vid nästa styrelsemöte. 

Nils-Erik föreslog att RÄSKO skall använda medel ur kassan för att arrangera någon form av 

aktivitet för jaktlagen/jägarna i RÄSKO. Styrelsen diskuterade olika typer av aktiviteter och 

summerade att vi har 29 lag med ca 300 jägare i RÄSKO som potentiellt skulle ha intresse av 

att delta i en sådan aktivitet. Styrelsen beslutade att fortsätta arbeta med frågan och ta fram 

förslag på olika aktiviteter.  

 

§ 4. Övrigt. 

Handlingar till årsmötet skall fastställas och förberedas vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 5. Nästa styrelsemöte. 

Mötesplan beslutades enligt följande i Höga Böke: 
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 2022-03-07 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Larsson, Sekr  Jesper Bengtsson, Ordf 


