
Ringamåla Älgskötselområde 

 

Protokoll från styrelsemöte 8 januari 2019. 

 

Närvarande: Jesper Bengtsson, Nils-Erik Svensson, Bengt Olofsson, Kjell Berggren, Arne 

Karlsson, Mikael Olsson. 

 

§ 1.  Mötet öppnas. 

 

Jesper Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Arealer/jaktlag. 

 

 Slänsmåla jaktlag har sökt inträde i skötselområdet med 1 554 ha. 

Tillkommande arealer för nuvarande jaktlag gör att skötselområdet totalt har en 

areal om 10 499 ha.  

 

§ 3. Ekonomi/budget. 

 

 Ekonomin är god. Årets vinst var 10 tkr och tillgångarna vid årets slut 20 tkr. 

 

 Beslutades att föreslå älgmötet att medlemsavgiften för 2019 blir 200 kr per 

jaktlag. Efter samgående med Mörrumsån kommer antalet jaktlag att öka till 

över 30, medan flera utgifter minskar. 

 

§ 4. Verksamhetsberättelse. 

 

 Ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 presenterades och godkändes. 

Jesper Bengtsson skickar verksamhetsberättelsen till jaktlagen. 

 

§ 5. Dokument till älgmöte. 

 

 Ny röstlista efter arealändringarna visades, totalt 113 röster. Vid älgmöte 1 

gäller röstlista före inträde av lag 4, Slänsmåla, med 97 röster. 

 

 Ett förslag till arealbaserad fördelning av kostnaden för registrering hos 

länsstyrelsen, 2 300 kr, visades. Beslutades att förslaget ska föreläggas älgmötet 

för beslut. 

 

 Beslutades föreslå älgmötet att ingen inträdesavgift för nytt jaktlag ska utgå 

utöver ovanstående arealbaserad avgift. 

 

 Beslutades föreslå älgmötet att avgiften för köp av felskjutet djur ska vara 

oförändrad, 45 kr per kg slaktvikt.  

 

§ 6. Samgående med Mörrumsån. 

 

Inga negativa reaktioner mot förslaget till samgående har inkommit. 

 

§ 7. Valberedning. 



§ 7 forts Jesper Bengtsson påminner valberedningen om att den till älgmöte 1 ska 

presentera förslag till representanter från Ringamåla i den gemensamma 

styrelsen för det sammanslagna området.  

 

§ 8.   Avskjutning. 

 

 Avskjutningen till och med 31 december är 3 tjurar, 2 hondjur och 6 kalvar, 

summa 11 djur. 

 

 Styrelsen har beslutat att jakten på vuxna djur avslutades vid årsskiftet, medan 

kalvjakten fortsätter till och med 28 februari. 

 

 Uppdrogs åt Bengt Olofsson att utforma förslag till information till länsstyrelsen 

och ÄFG om avvikelsen från skötselplanen. 

 

§ 9. Skötselplan och tilldelning. 

 

 Ny skötselplan för kommande tre säsonger ska göras i april efter 

spillningsinventering och Svensk Naturförvaltnings analys. 

 

 Nu gällande P-tal för treårstilldelning, 750 ha, ger en avskjutning på 35 älgar 

under treårsperioden. Förutsatt att spillningsinventeringen ger cirka 6,5 älgar per 

1 000 ha i vinterstam innebär denna avskjutning enligt beräkning i Älgfrode att 

stammen behålls på oförändrad nivå. 

 

 Styrelsen diskuterade att lägga tilldelningen till jaktlagen på denna nivå, men att 

lägga skötselplanen något lägre. 

 

§ 10. Övriga frågor. 

 

 Jesper Bengtsson informerade om ett projekt i Småland, som syftar till att 

undersöka om underviktiga kalvar har mer tarmmask än normala kalvar. Teorier 

har framförts om att tarmmaskarna skulle kunna hindra kalvarna från att 

utvecklas normalt. Med tanke på att säsongen nästan är slut kan vi inte delta i 

projektet. 

 

§ 11. Nästa möte. 

 

 Nästa möte blir konstituerande efter älgmöte 2. 

 

§ 11. Mötet avslutas. 

  

 Jesper Bengtsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Svängsta 2019-01-09 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Jesper Bengtsson 



 


