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Ringamåla Älg- och Kronhjortsskötselområde 

Protokoll från styrelsemöte 16:e maj 2022. 

Plats: Höga Böke 

Närvarande: Jesper Bengtsson ordförande, Magnus Larsson (Teams), Mats Ottosson, Mikael 

Olsson, Jakob Erlandsson, Julius Jeppsson. 

Frånvarande:, Nils-Erik Svensson, Andreas Eriksson, Klas Hallström 

 

§ 1. Mötet öppnas.  

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Dagordningen för dagens möte godkändes. 

 

§ 2. Rapport från Äfosamråd. 

Jesper rapporterade från mötet. Älgstammens status gicks igenom i de olika ÄSKO sämre 

tillgång på älg i vårt RÄSKO och i Johannishus. De flesta jaktlag kommer att ligga kvar på 

liknande avskjutning som fg period. Jesper informerade om bemanning i 

Älgförvaltningsgruppen och på Länsstyrelsen. ÄFOt ställer krav på Markägarsamråd inom 

alla ÄSKO innan skötselplaner sänds in. Indata delas från ÄFOt till resp ÄSKOs skötselplan. 

 

§ 3. Rapport från Markägarsamråd. 

Jesper informerade om diskussionerna vid mötet 2022-05-09 – se separat protokoll, som efter 

justering skall bifogas som bilaga till skötselplan. Överlag en bra dialog och diskussioner vid 

mötet som dessutom hade en bra uppslutning. 

 

§ 4. Skötselplan älg. 

Inga ändringar i föreslagen skötselplan jmf m den daterad 2022-03-15 – förutsättningar samt 

avskjutning & prognos – som styrelsen fastställde inför och presenterade på årsmötet. 

Tilldelning enligt nedan: 
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§ 5. Skötselplan kronvilt. 

Jesper presenterade förslag på skötselplan på samma nivå som fg period – se separat bilaga. 

Skötselplan kompletterades med uppgifter om trafikolycka som krävde en hind och en 

smalhind på E22 mellan Mörrumsån och Mörrum Östra avfart. 

 

Avskjutning 2022-2024 per år: 1 Hjort, 1 Hind, 2 Kalv – totalt 4 per år. 

 

§ 6. Övrigt. 

Julius rapporterade om trafikdödad älgtjur ca 80-90 kg (fjolåring/pinntjur) på E22 vid Åryds-

avfarten. 

 

Jesper rapporterade om diskussion med Lag 4 (1687 ha), som meddelat att de skall dela upp i 

2 lag, men att de tillsvidare i RÄKSO ingår som ett lag i tilldelning och sköter fördelning 

inbördes inom ramen för älgskötselplanen 2022-2024. 

 

Styrelsen diskuterade att arrangera en aktivitet i September (Må-To kväll eller Lörd em) för 

medlemmarna t.ex. i en föreläsningssal på Östra Piren eller i Höga Böke med matmacka & 

kaffe en kväll. Idéer diskuterades – Birger Fransson från Fliseryd (Hund / Jakt / Eftersök) – 

Julius kontaktar Birger Fransson för att höra sig för om möjligheterna och kostnad. 

 

Styrelsen diskuterade beslut enligt årsmötet att följa jaktstarter enligt jakttabell men justerat 

till första lovliga lördag, dvs älgjakt från andra lördagen i oktober  och då mer specifikt 

8 oktober -22 

14 oktober -23 

12 oktober -24 

Styrelsen konstaterar vidare att resp jaktlag kan besluta om ev senarelagd jaktstart om 

jaktlaget finner det lämpligt t.ex. pga värme/temperatur . 
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§ 7. Mötet avslutas. 

Mötesplan beslutades enligt följande i Höga Böke: 

2022-09-06, kl 18.30, Styrelsemöte 

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

2022-11-08, kl 18.30, Styrelsemöte/Älgobs 

Karlshamn 2022-05-16 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Larsson, Sekr  Jesper Bengtsson, Ordf 


