RINGAMÅLA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Jesper Bengtsson, ordförande, Johan Gyberg, vice ordförande, Arne Karlsson, kassör, Bengt
Olofsson, sekreterare, Kjell Berggren, Nils-Erik Svensson, suppleant, Johan Bergholz, suppleant.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten. I övrigt har styrelsearbetet skötts via telefon
och mejl, samt i anslutning till allmänna möten.
Följande allmänna möten har hållits:
- Älgmöte 2015-02-03, stadgeenliga ärenden utom val.
- Älgmöte 2015-03-17, val.
- Älgmöte 2015-10-06, angående avskjutningsprinciper och tilldelning av älg samt
markägarsamråd.
Ett jaktlag lämnade skötselområdet vilket medförde en minskning av arealen från 9 400 till 7 900 ha.
Älgjakten har planerats enligt den reviderade skötselplanen. 4 tjurar fälldes, samt en tjur trafikdödades.
2 hondjur fälldes. 16 kalvar tilldelades, varav i skrivande stund 8 fällts. Antalet tilldelade kalvar
fördubblades jämfört 2014.
Det allmänna intrycket är att antalet kapitala tjurar ökar. Enligt älgobsen är antalet observationer
stabilt, med ökande tjurandel. Andelen tjur ligger över 50 %. Kalvvikterna har fortsatt att minska.
Våra avskjutningsregler ser ut att gett en stabil älgstam de senaste tre åren, med ca 7 älgar per 1 000 ha
i vinterstam.
Älgförvaltningsområdet (ÄFO Blekinge Väst) upprättade en ny förvaltningsplan under sommaren.
Styrelsen tillsammans med övriga älgskötselområden försökte genom samråd att få till en balanserad
avskjutningsplan. Då detta misslyckades har planen istället överklagats till Naturvårdsverket, där vi
väntar på utslag. Tillsvidare gäller planen som Länsstyrelsen fastställt.
Älgförvaltningsområdets förvaltningsplan ställer krav på att vi skall minska älgstammen, då det
redovisas stora betesskador på tall. Arbetet med at ta fram en ny treårig skötselplan har pågått under
hösten.
Arbetet med spillningsinventering bör fortsätta med både nytt och gammalt system för att ge bättre
underlag för bedömningen av stammens storlek och beslut om förvaltningen av den.
Styrelsearbetet har fungerat väl och präglats av gott samarbete och vilja att uppfylla
älgskötselområdets mål beträffande förvaltningen av älgstammen.
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