RINGAMÅLA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Daniel Millbourn, ordförande, Johan Gyberg, vice ordförande, Arne Karlsson, kassör, Bengt
Olofsson, sekreterare, Kjell Berggren, ledamot, Maria Henriksson, suppleant, Henrik
Henriksson, suppleant.
Styrelsen har under året haft två protokollförda möten. I övrigt har styrelsearbetet skötts via telefon
och i anslutning till allmänna möten.
Följande allmänna möten har hållits:
- Älgmöte 2014-01-29, stadgeenliga ärenden.
- Älgmöte 2014-03-06, valärenden, tilldelningsprinciper.
- Älgmöte 2014-08-19, regler för älgjakten.
Beslut har fattats om ändrade tilldelningsprinciper för vuxna djur baserade på areal och med en
tilldelning för en treårsperiod. Vidare beslutades att senarelägga jaktstarten till andra lördagen efter
ordinarie jaktstart.
Älgjakten har planerats enligt skötselplanen, som omfattar 6 tjurar, 4 hondjur och 12 kalvar. 6 tjurar
och 4 hondjur har fällts. Kalvjakten pågår fortfarande med fri kalvjakt från och med 1 januari. Hittills
har 7 kalvar fällts och ytterligare 5 bör fällas för att målet i skötselplanen ska nås. Systemet ”Jaktvakt”
för inrapportering av skjutna djur har introducerats och fungerat väl.
Enligt älgobsen har antalet observationer ökat i förhållande till förra året och ligger på 0,079
observationer per mantimme. Andelen tjur ligger på 41 %. Stammen av vuxna älgar ser bra ut.
Reproduktionen, antal kalv per hondjur, ligger på 0,63. Detta är lägre än föregående år.
Arbetet med spillningsinventering fortsätter för att ge bättre underlag för bedömningen av stammens
storlek och beslut om förvaltningen av den. Enligt den senaste inventeringen uppgår stammen till 6,4
djur per 1 000 ha i vinterstam. Detta är i linje med de senaste årens genomsnitt. Inga nämnvärda
skador av betning har rapporterats. Skogsstyrelsens länsomfattande spillnings- och betesinventering
har försenats och kommer inte att kunna användas för spillningsinventering förrän 2016. Vår
nuvarande inventering fortsätter därför ytterligare ett år. Därefter kan det bli aktuellt att vi övertar
Skogsstyrelsens inventering.
Hemsidan har uppgraderats och hållits aktuell och informativ. Sidan har haft många besök.
Träningsskytte på stående älg ordnades i september med bra deltagande.
Slänsmåla jaktlag med 1 479 ha har begärt utträde ur skötselområdet. Detta medför att skötselplanen
för 2015 måste revideras.
Styrelsearbetet har fungerat väl och präglats av gott samarbete och vilja att uppfylla
älgskötselområdets mål beträffande förvaltningen av älgstammen.
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