
Ringamåla älgskötselområde. 

 

Protokoll från samrådsmöte 6 oktober 2015.  

 

Plats: Höga Böke hembygdsgård. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

§ 1. Jesper Bengtsson hälsade välkommen till 2015 års samrådsmöte. 

Skötselområdena ska årligen hålla ett samrådsmöte med markägare angående 

jakt, fodertillgång, betesskador mm. Närvarande markägare var välkomna att 

även delta i det följande viltmötet.   

  

§ 2.                Jesper Bengtsson valdes till ordförande och Bengt Olofsson till sekreterare för 

mötet. Roger Holgersson och Mikael Johnsson valdes att jämte ordföranden 

justera protokollet. 

 

§ 3. Information om skötselområdet. 

 

 Länsstyrelsen är övergripande organ, som fastställer alla planer. 

 

 Blekinge är indelat i tre förvaltningsområden, Väst, Mitt och Öst. 

 

 ÄFO Väst omfattar ca 75 000 ha, varav ca 69 000 är skötselområden och ca  

6 000 ha är licensområden. I området ingår fem ÄSO: Ringamåla, Mörrumsån, 

Ryssberget, Olofström och Immeln-Halen. ÄFO upprättar en förvaltningsplan 

och under denna gör ÄSO sina skötselplaner omfattande tre år. 

 

Den kommande säsongen är för RÄSO del den sista i gällande skötselplan. 

 

RÄSO leds av en styrelse på 5 ledamöter och 2 suppleanter med Jesper 

Bengtsson som ordförande.   

 

§ 4. Grundläggande för viltförvaltningen är att markägaren tillsammans med 

jakträttsinnehavaren bestämmer om jaktens bedrivande.  

 

§ 5. RÄSO omfattar ca 8 000 ha, uppdelat på 16 jaktlag med mellan 250 och 800 ha. 

 

 Tilldelning av avskjutning sker arealbaserat för en treårsperiod, där jaktlagen 

tilldelas vuxna djur att skjutas ett bestämt år. Alla jaktlag tilldelas kalv. 

 

 Om inte tilldelade djur fälls inom den tilldelade perioden går kvarvarande djur 

ut på avlysningsjakt, där alla jaktlag har rätt att fälla älg. 

 

§ 6. Gällande skötselplan omfattar en avskjutning av 27 vuxna djur och 36 kalvar 

under 2013-2015. Detta innebär en avskjutning på 2,3 djur per 1 000 ha. 

 

 Planen bygger på att vi har en stabil älgstam utan vare sig ökning eller 

minskning. Detta stöds av spillningsinventering och älgobs. 

 



§ 7. Redovisning av avskjutning och älgobs. 

 

Föregående års avskjutning var 11 vuxna, varav 1 tjur utdömd av veterinär och 

10 kalvar. 

 

Älgobsen har legat på drygt 0,05 obs per mantimme de senaste åren, dock med 

en uppgång förra säsongen till 0,08. 

 

§ 8.  Redovisning av viltskador på gröda och skog. 

 

För första gången har Skogsstyrelsen i år genomfört en inventering, ÄBIN, i 

västra Blekinge. Man inventerar ungskog, betning på tall, gran och RASE, (rönn 

asp, sälg, ek). 

 

I området var 2 % av marken beskogat med tall, 48 % med gran och 50 % med 

björk. Färska betesskador på tall var 33 %, på gran 1 %. Stammar som någon 

gång varit betade var för tall 77 % och för gran 22 %. Detta bedöms vara en för 

kraftig betning. 

 

Nya planteringar var i huvudsak gran, även på marker som är lämpliga för tall. 

 

Av RASE- beståndet bedöms 10 % vara oskadade, 30 % är betade, 20 % röjt 

och på 40 % saknas RASE. 

 

Närvarande markägare redovisade sin uppfattning om betesskadorna: 

- Vissa skador på gran, bedöms mest vara av rådjur. 

- Självsådd tall betas mindre hårt än planterad. 

- Inga skador av kronvilt. 

- Anser inte att nuvarande nivå på viltstammarna är ett problem för 

skogsbruket. 

- Påpekades att skadorna på tall skulle bli mindre om tall 

planterades/frösåddes i större utsträckning. 

- Manuella skyddsåtgärder och användning av skyddsmedel minskar 

betningen. 

 

§ 9.  Redovisning av viltolyckor. 

 

 1 tjur trafikdödad 2015. 

 

§ 10. Redovisning av övrig dödlighet. 

 

Inga rapporter hittills i år. Från andra områden har en ökning rapporterats, men 

inte inom RÄSO. 

 

§ 11.  Redovisning av förebyggande åtgärder, foderproduktion, viltvård mm. 

 

- Röjning för att skapa bete. 

- Viss stödutfodring, mest vildsvin. 

- Saltstenar. 

 



§ 12. Målsättning för älgstammens utveckling. 

 

 Mötet var enigt om att målet ska vara att behålla stammen på oförändrad nivå. 

 

§ 13. Övriga frågor. 

 

- Kalvvikterna i östra Blekinge är markant högre än i väst. Samtidigt är 

stammen större i öst. 

- Andelen stora tjurar bedöms öka. Ett antal trofétjurar har observerats. 

 

§ 14. Jesper Bengtsson tackade för visar intresse och avslutade samrådsmötet.  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Bengt Olofsson Jesper Bengtsson Roger Holgersson  

 

 

Mikael Johnsson 

 

  

 

 
 

 

 



Närvarolista samråds- och viltmöte 6 oktober 2015. 

 

Namn  Jägare/markäg e-post 

Jesper Bengtsson J+M 

Bengt Olofsson J 

Johan Bergholtz J 

Lars Nilsson  J 

Peter Truedsson J 

Kjell Berggren J+M 

Anton Berggren J 

Hans Jonasson J 

Thomas Pettersson J+M 

Magnus Pettersson J  magnusp7105@gmail.com 

Lars Berggren J+M 

Jonas Bengtsson J+M  jonas@sydprodukter.se 

Per-Ivar Johansson J 

Jim Fredriksson J 

Jonas Johnsson J+M  ebbarpsgard@spray.se 

Richard Mattsson J+M  emnebodafarm@telia.com 

Jonas Johansson J+M  malinojonas@telia.com 

Mikael Johnsson J 

Kjell-Arne Kjellgren J+M 

Mikael Kjellgren J 

Ole Knudsen  J+M 

Nils-Erik Svensson J+M 

Arvid Edvardsson M 

Kalle Karlsson M 

Stig Torstensson J 

Mikael Olsson J 

Arne Karlsson J+M 

Uno Svensson J 

Åke Nilsson  J+M 

Patrik Löfstedt J 

Roger Holgersson J 

Andreas Johansson J 

Markus Jeppsson J 
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