
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från älgmöte 6 mars 2014.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Daniel Millbourn hälsade välkommen till extra älgmöte.   

  

§ 1.                Daniel Millbourn valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för 

mötet. Nils-Erik Svensson och Thomas Pettersson valdes att jämte ordföranden 

justera protokollet och om så skulle erfordras vara rösträknare. 

 

§ 2.  Röstlängd upprättades: 

Mats Henriksson 15 röster 

Johan Gyberg 8 

Jonas Bengtsson 8 

Roger Holgersson 8 

Lars Nilsson   7 

Mikael Olsson 7 

Daniel Olsson 6 

Kjell Berggren 6 

Mats Johansson 5 

Kjell Arne Kjellgren 5 

Peter Truedsson 5 

Lars Berggren 5 

Thomas Pettersson 4 

Roy Johnsson 4 

Johan Abrahamsson 4 

Folke Persson 4 

Hans Johansson 3 

 

Summa                    104                               

 

§ 3. Konstaterades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4. Den utsända dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Föregående mötes protokoll från årsmötet 29 januari lades till handlingarna.   

 

§ 6.  Valet av övriga ledamöter och suppleant i styrelsen hade hänskjutits av årsmötet 

till detta möte. 

 

 Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Arne Karlsson och Kjell Berggren. 

Till suppleant i styrelsen på två år omvaldes Maria Henriksson.  

 

§ 7. Tilldelningsprinciper för älgjakten 2014-2015. 

 



 Vid årsmötet tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att utforma en 

tilldelningsprincip enligt det på mötet beslutade principförslaget. Förslaget hade 

utsänts till samtliga jaktlag tillsammans med kallelsen till dagens möte. 

 

 Förslaget och tilldelningstabell bifogas detta protokoll. 

 

 Förslaget innebär i princip att vuxna älgar tilldelas för hela treårsperioden 

baserat på respektive jaktlags areal. Röstning skedde om principen med 

förslaget. Samtliga röster var för att tillämpa principen. 

 

 Arbetsgruppens förslag innebär att respektive jaktlag har exklusiv rätt till 

tilldelat djur under de första 70 dagarna av älgjakten. Därefter inträder 

avlysningsjakt på eventuellt ej skjutna djur. Mot detta ställdes förslag att 

exklusiviteten skulle gälla till jakttidens slut. 

 

 Förslagen gick till omröstning: 

 

- Förslag 1 innebär att för säsongen 2014-2015 den exklusiva tiden för vuxet 

djur är 70 dagar. 

- Förslag 2 innebär att den exklusiva tiden för säsongen 2014-2015 är hela 

jakttiden. 

 

Förslag 1 fick 61 röster och förslag 2 fick 43 röster. Den exklusiva tiden för 

2014-2015 är därmed 70 dagar. 

 

Gruppens förslag innebär vidare att alla kalvar är tillåtna från första dagen. 

 

Samtliga röster var för detta förslag, alltså är alla kalvar tillåtna från första 

dagen. 

 

Gruppens förslag innebär vidare att alla tjurar är tillåtna, alltså ingen 

taggbegränsning. Mot detta ställdes förslag att tillämpa samma taggbegränsning 

som tidigare gällt. 

 

Förslagen gick till omröstning och gruppens förslag fick samtliga röster, alltså 

ingen taggbegränsning för tjur.      

 

§ 8. Presenterades förslag att skötselområdet tar registreringskostnaden hos 

länsstyrelsen för ny/omregistrering av fastigheter om arealen totalt uppgår till 

mer än 200 ha, (förslag 1). Mot detta ställdes förslag att varje jaktlag bär sin del 

av registreringskostnaden i förhållande till aktuell areal för registrering, (förslag 

2). 

 

 Förslagen gick till omröstning varvid förslag 2 utan rösträkning konstaterades få 

en klar majoritet av rösterna. Alltså får jaktlagen själva bära kostnaden för 

registrering hos länsstyrelsen.   

 

§ 9. Informerades om hur de två felskjutningarna behandlats. De berörda jaktlagen 

ska stadgeenligt betala 40 kronor per kg slaktvikt till skötselområdet. De skjutna 

djuren har avräknats från lagens tilldelning för resterande två säsonger. 



§ 10. Förslag hade kommit om att inköpa systemet ”Jaktvakt” för avlysning. Systemet 

kostar 2 000 kr per år. 

 

 Beslut: Systemet ska inköpas. 

 

§ 11. Övriga frågor. 

 

 Maria Henriksson och Nils-Erik Svensson påminde om rapportering av 

slaktvikter som snarast ska göras för alla fällda älgar. Det är flera lag som ej 

rapporterat detta ännu. ”För alla fällda älgar skall kön, fastighet, jaktområde, 

slaktvikt och taggantal skickas till Maria Henriksson, mia_saab@hotmail.com 

eller 0768 464635.” 

 

 Kassören påminde om att vissa jaktlag ännu inte betalat fällavgifter. De jaktlag 

som ännu inte betalat eller rapporterat uppmanas att omgående göra detta till 

kassören. 

 

 Thomas Pettersson påminde om att kalven de sköt var den 4 januari, ej den 1 

april som det står i avlysningsdokumentet. Daniel rättar till detta i underlaget till 

hemsidan. 

 

 Informerades om inbjudan till dialog om skog och vilt i Belganet den 18 mars. 

 

 Informerades att vildsvinsskytte planeras på Mörrums Jaktskytteklubb. Tider 

framgår av klubbens skjutprogram.  

 

§ 12. Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Bengt Olofsson Daniel Millbourn Thomas Pettersson 

 

 

 

    Nils-Erik Svensson 
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