
Ringamåla älgskötselområde.  

 

 

Protokoll från älgmöte 1 oktober 2013. 

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

 

§ 1.  Daniel Millbourn hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

Mötet hade inkallats för att dela ut tilldelningen till de olika jaktlagen inför årets 

älgjakt. 

 

§ 2. På årsmötet beslutades att avskjutningskvoten skulle omfatta 9 vuxna och 12 

kalvar per år. På älgmötet 7 februari bestämdes att fördelningen mellan tjurar 

och hondjur skulle hänskjutas till detta möte. 

 

 Styrelsen föreslog att avskjutningen 2013/2014 skulle vara 5 tjurar och 4 

hondjur. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

 Beslutades att endast pinntjur eller udda 10-taggare eller mer får skjutas. 

Maximalt 2 udda 10-taggare eller mer får skjutas. 

 

 Styrelsen föreslog att jakten skulle pågå från och med den 14 oktober till och 

med 31 januari 2014. Kontakter med intilliggande skötselområdet hade gett vid 

handen att dessa inte skulle senarelägga jaktstarten. Efter diskussion gick 

förslaget till omröstning där styrelsens förslag fick 16 röster av 18 närvarande 

röster. Jakten startar alltså den 14 oktober och avslutas 31 januari 2014. 

 

 Jakten på hondjur pågår tills samtliga 4 skjutits, dock längst till och med 27 

oktober. 

 

 Enkelkalv och ensam kalv är fredad under hondjursjakten. När avlysningsjakten 

för hondjur är slut är det tillåtet att skjuta enkelkalv. Är inte avskjutningsmålet 

på 12 kalvar uppfyllt den 31 december släpps resterande kalvar fria på samtliga 

jaktlag. 

 

 Beträffande påskjuten älg beslutades att om man efter att ha gjort eftersök 

kunnat konstatera att älgen är oskadad den inte ska räknas av från tilldelningen. 

 

 Lista över tilldelningen inklusive regler för jakttid, avlysning, inrapportering, 

avskjutningskvot, kontaktlista jaktledare mm bifogas detta protokoll. Observera 

att inrapportering av fällt djur, inklusive kalv, ska göras omgående till Maria 

Henriksson sedan djuret fällts. Mail mia_saab@hotmail.com eller mobil 0768-

464635. 

 

 Instruktion för omhändertagande av skjutna hondjur samt sjuka djur framgår av 

tidigare utsänt mail till samtliga jaktlag. 

mailto:mia_saab@hotmail.com


 

 Fällavgiften är 1 000 kr för vuxen älg och 100 kr för kalv och ska vara betald 

senast 31 januari 2014 till bankgiro 5516-0021.  

 

Käkarna för vuxet djur ska medtagas till älgmötet den 22 oktober. Den ena 

halvan för hondjur lämnas till Göran Rudolfsson, den andra ska sedan levereras 

till SVA. För tjur lämnas hela käken. Käkarna ska vara väl rengjorda, men inte 

kokta. Käkarna förses med uppgift om jaktlag, kön på skjutet djur och 

uppskattning av djurets ålder, samt gärna foto på djuret. 

 

Livmoder mm enligt instruktion från SVA för fälld ko ska medtagas till 

älgmötet 22 oktober. Materialet ska vara fryst och sedan lämnas till SVA. Det 

ska förses med samma uppgifter som för käkarna. 

 

Älgobsen ska som tidigare omfatta första jaktveckan och medtagas till älgmötet 

22 oktober och där lämnas till Maria Henriksson. 

 

Om sjukt djur påträffas ska om möjligt kontakt tas med SVA före avlivning. Det 

är viktigt för SVA att kunna ta prover omedelbart efter avlivningen för att kunna 

göra bra analys av sjukdomsorsaken. 

 

§ 3. Spillningsrutorna ska rensas helgen 23-24 november. Det är viktigt att alla 

rensar samtidigt. 

 

§ 4. Rapport över övrigt fällt vilt under säsongen 2012/2013 bifogas. 

 

§ 5. Rapporterades att vildsvinskultingar verkar ha fötts senare än normalt. 

 

§ 6. Dekalskyttet den 14 september lockade 39 skyttar, alltså fler än dubbelt så 

många som föregående år. Ordföranden tackade familjen Henriksson för väl 

organiserat och trevligt genomfört arrangemang. 

 

 Uppdrogs åt Alf Blåder att till nästa år anskaffa dekaler att dela ut efter skyttet. 

 

§ 7. Mötet avslutades och Daniel Millbourn framförde de närvarandes tack till Arne 

Karlsson och Maria Henriksson för jobbet med den goda serveringen. 

 

Svängsta 2012-09-26   

 

   

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Daniel Millbourn 



Ringamåla Älgskötselområde. 

 

Närvarolista älgmöte 1 oktober 2013. 

 

Daniel Millbourn  Göran Rudolfsson 

Bengt Olofsson  Arne Karlsson 

Peter Truedsson  Åke Nilsson 

Henrik Henriksson  Kjell Arne Kjellgren    

Thomas Pettersson  Johnny Rudolfsson 

Hans Jonasson  Johan Bergholtz 

Julius Jeppsson  Per Gottfridsson 

Maria Henriksson  Peter Bohlin 

Magnus Gustafsson  Mikael Olsson   

Christopher Janhall  Anton Berggren 

Stig Torstensson  Nils-Erik Svensson 

Anders Berggren  Lars Berggren 

Bengt Holgersson  Mikael Johnsson 

Mats Henriksson  Johan Gyberg 

Lars Nilsson   Alf Blåder 

Mats Johansson  Mikael Kjellgren  


