
 

 

RINGAMÅLA ÄLG OCH KRONVILTSSKÖTSELOMRÅDE 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021. 

 

Styrelsen har under 9 månader av året haft följande sammansättning: 

Jesper Bengtsson, ordförande, Andreas Eriksson, vice ordförande, Nils-Erik Svensson, kassör, 

Bengt Olofsson, sekreterare, Mikael Olsson, Claes Hallström, Jakob Erlandsson,  

suppleanter:  Arne Karlsson, Bengt Eriksson. 

 

Styrelsen har sedan september haft följande sammansättning: 

Jesper Bengtsson, ordförande, Andreas Eriksson, vice ordförande, Nils-Erik Svensson, kassör, 

Magnus Larsson, sekreterare, Mikael Olsson, Claes Hallström, Jakob Erlandsson,  

suppleanter:  Mats Ottosson, Julius Jeppsson. 

 

Styrelsen har under 2021 haft sex möten och under våren 2022 fyra st. I övrigt har styrelsearbetet 

skötts via telefon och mejl, samt i anslutning till allmänna möten. 

 

Följande allmänna möten har hållits: 

- Älgmöte 2021-09-29, stadgeenliga ärenden samt årsmötesförhandlingar 

 

Planerat årsmöte för 2021 sköts upp till september och årsmöte 2022 planeras till april i stället för 

januari pga smittläget. Detta är ett medvetet avsteg från stadgarna under denna exceptionella tid. 

 

Området omfattar ca 16 700 hektar från kusten till länsgräns Kronoberg. 

 

Ny treårig Älgskötselplanen utarbetas av styrelsen. Skall lämnas till ÄFO i maj månad. 

En kronhind har fällts under hösten. Ny treårig kronviltsskötselplan skall lämnas in i maj månad. 

 

Höstens älgjakt planerades med justerad skötselplan som grund (med 17 djur) och en befintlig 

treårsplan för tilldelning. Vuxenjakt från 16 okt till 31 dec och kalvjakten nu förkortad till 31 jan. 

I södra tilldelningsområdet planerades för en tjur, två hondjur och tre kalvar. Inga djur fälldes på jakt. I 

norra tilldelningsområdet planerades för sex tjurar, sex hondjur och tio kalvar. Tre tjurar och tre 

hondjur fälldes och fyra kalvar. Sammanlagt 10 av 17 i skötselplanen. 

 

Det tar längre och längre tid att fälla älgarna, spillningsinventering och älgobs tyder på att stammen 

verkar ha planat ut på låg nivå. Det är bra att vi inte nått avskjutningsmålen, de individerna lär 

behövas. Övrig dödlighet och trafiken har tagit betydligt fler djur än brukligt (5 vuxna och 5 kalvar). 

 

Styrelsearbetet har fungerat väl och präglats av gott samarbete och vilja att uppfylla skötselområdets 

mål beträffande förvaltningen av viltstammen. 

 

Högaböke 2022-03-15 

 

 

 

Jesper Bengtsson, ordförande  Magnus Larsson Nils-Erik Svensson 

 

 

Andreas Eriksson  Mikael Olsson  Claes Hallström 

 

 

Jakob Erlandsson  Mats Ottosson  Julius Jeppsson 


