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Inrättande av älgförvaltningsgrupper 
Beslut

Länsstyrelsen beslutar att inrätta älgförvaltningsgrupper i de älgförvaltningsområden 
som förvaltas av länsstyrelsen i Jämtlands län. Älgförvaltningsgrupperna består av de 
personer som framgår av bilaga 2.

Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023.

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas i enlighet med 59 § jaktförordningen 
(1987:905).

Beskrivning av ärendet
Förordnandet om tre år för de nuvarande ledamöterna avslutas den 31 december 2020.
Med anledning av detta har länsstyrelsen i skrivelse den 9 oktober 2020 bjudit in 
markägar-, jägarorganisationer och Sametinget att komma in med förslag om ledamöter 
till älgförvaltningsgrupperna som förvaltas av länsstyrelsen i Jämtlands län. 
Länsstyrelsen begärde i samband med sin inbjudan att förslagen på ledamöter skulle 
vara väl motiverade utifrån det tänkta uppdraget. Organisationerna samt Sametinget 
uppmanades att rangordna sina kandidater i samband med motiveringen.
Länsstyrelsen informerade vidare att myndigheten eftersträvar en jämn könsfördelning 
vid tillsättning av formella grupper. Länsstyrelsen efterfrågade därför förslag om lika 
många kandidater som är män respektive kvinnor i nomineringarna.
Länsstyrelsen såg gärna att föreslagna ledamöter hade en geografisk spridning inom 
älgförvaltningsområdet. Det var därför önskvärt att detta beaktades avseende 
nominerade ledamöter.
Länsstyrelsen såg slutligen gärna att samråd har skett innan inlämnande av förslagen. I 
den mån det var möjligt önskades gemensamma förslag från respektive 
organisationstillhörighet eller Sametinget.
Markägareorganisationerna har kommit in med förslag på ledamöter som ska företräda 
markägarintresset i älgförvaltningsgrupperna.
Jägareförbundet Mitt Norrland och Jägarnas Riksförbund har kommit in med separata 
förslag på ledamöter som ska företräda jägarintresset i älgförvaltningsgrupperna.
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Inom de älgförvaltningsområden där medlemmar i sameby har rätt till jakt enligt 25 § 
rennäringslagen (1971:437) har Sametinget kommit in med förslag på ledamöter 
förutom till älgförvaltningsområde Strömsund/Sollefteå. 

Motivering till beslutet
Tre ledamöter i varje älgförvaltningsgrupp ska utses på förslag av markägarnas 
organisationer och tre ledamöter på förslag av jägarnas organisationer. Inom 
älgförvaltningsområden där medlemmar i en sameby har rätt till jakt enligt 25 § 
rennäringslagen (1971:427) ska dock en av de ledamöter som företräder jaktintresset 
utses på förslag av Sametinget.
Ordföranden ska vara en ledamot som företräder markägarintresset. Markägarnas 
ledamöter är utsedda i enlighet med markägarnas gemensamt inkomna förslag. 
Inom Västjämtland, Berg, Härjedalen och Hammerdal-Ragundas 
älgförvaltningsområden är en ledamot för jägarintresset per älgförvaltningsområde 
utsedda efter förlag från Sametinget. Sametinget har dock inte inkommit med förslag på 
ledamot till Strömsund/Sollefteå älgförvaltningsområde därav lämnas platsen som 
vakant. 
Jägarnas ledamöter är utsedda utifrån jägarorganisationernas separata förslag. De båda 
jägarorganisationerna har nominerat ledamöter i älgförvaltningsgrupperna 
Västjämtland, Östersund-Sundsvall samt Härjedalen och det totala antalet nominerade 
ledamöter överskrids jämfört med antalet ledamöter som kan förordnas. Berörda 
jägarorganisationer har inte enats om de kandidater som nominerats från respektive 
organisationstillhörighet. Länsstyrelsen har därför där det varit möjligt beaktat samtliga 
följande kriterier utan inbördes ordning i sitt beslut:

1. Motivering och rangordning av respektive ledamot.
2. Könsfördelning – länsstyrelsen kommer i den mån det är möjligt att sträva efter 

en så jämn könsfördelning som möjligt.
3. Geografisk spridning av postadress till respektive ledamot. Detta kan även vara 

adress till arbetsplats om ledamoten arbetar med sitt uppdrag i 
älgförvaltningsgruppen i sin tjänst.

4. I fall det krävs även baserat på medlemsantal i en markägare- eller 
jägarorganisation så detta speglar de personer ledamoten företräder.

5. Om föreslagen ledamot tidigare deltagit i älgförvaltningsgrupp kommer 
föreslagen ledamots tidigare deltagande i älgförvaltningsgruppens möten att 
granskas. Ledamöter som inte deltagit i älgförvaltningsgruppens möten kan 
därför komma att väljas bort.

För kriteriet motivering och rangordning har Jägarförbundet Mitt Norrland yrkat att de 
utsett ledamöter utifrån deras kunskap men också utifrån lämplighet när det gäller 
samarbete och gruppdynamik dock utan inbördes ordning. Jägarnas riksförbund – 
Landsbygdens jägare har inte inkommit med någon motivering eller rangordning. Detta 
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gör att länsstyrelsen baserar sitt beslut om utsedda ledamöter på den ordning som 
kandidaterna är angivna från respektive organisation.
Länsstyrelsen eftersträvar en jämn könsfördelning vid tillsättning av formella grupper. I 
de fall kvinnor nominerats har länsstyrelsen utsett dessa ledamöter för att öka 
jämlikheten inom älgförvaltningsgrupperna. 
Den geografiska spridningen av de nominerade ledamöterna bedöms av länsstyrelsen 
jämbördig för samtliga nominerade ledamöter och har därför inte varit avgörande i 
beslutsprocessen. 
Länsstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter den 26 november från de båda 
jägarorganisationerna avseende medlemsantalet för respektive organisation på länsnivå 
för Jämtland och Västernorrlands län samt om det varit möjligt inom de 
älgförvaltningsområden som hanteras av länsstyrelsen i Jämtland. Sista svarsdag var 
den 17 december. Jägareförbundet Mitt Norrland inkom med kompletterande uppgifter 
den 10 december där det framgår att förbundet har 14 462 medlemmar i Jämtland och 
Västernorrlands län inklusive en ungefärlig fördelning av dessa medlemmar fördelat per 
älgförvaltningsområde. Jägarnas riksförbund – Landsbygdens jägare inkom med 
medlemsantal den 17 december. Jägarnas riksförbund – Landsbygdens jägare har 1528 
medlemmar i Västernorrland och 1377 medlemmar i Jämtlands län. Totalt ger detta 
Jägarförbundet Mitt Norrland en andel av ca 84 % av mandaten och Jägarnas 
riksförbund – Landsbygdens jägare ca 16 % av mandaten i älgförvaltningsgrupperna. 
Av de totalt 13 platserna motsvarar det 11 ledamöter för Jägarförbundet Mitt Norrland 
och 2 ledamöter för Jägarnas riksförbund – Landsbygdens jägare.  
De ledamöter som tidigare varit förordnade har samtliga deltagit återkommande i 
älgförvaltningsgruppens möten under perioden 2017 – 2020. Detta kriterium har därför 
inte varit avgörande i beslutsprocessen.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att jägarnas ledamöter utses i enlighet med 
inkommet förslag från Jägareförbundet Mitt Norrland avseende samtliga ledamöter i 
älgförvaltningsgrupperna Strömsund/Sollefteå, Hammerdal/Ragunda, Västjämtland och 
Berg och två föreslagna ledamöter i älgförvaltningsgruppen Östersund-Sundsvall och en 
ledamot i älgförvaltningsgruppen i Härjedalens älgförvaltningsområde. Detta med 
anledning av att dessa kandidater sedan tidigare varit förordnade och bedöms ha viktig 
erfarenhet för det vidare arbetet i älgförvaltningsgrupperna. En av ledamöterna i 
Östersund-Sundsvall samt Härjedalen utses representera Jägarnas riksförbund – 
Landsbygdens jägare. Detta för att Östersund-Sundsvalls älgförvaltningsområde 
sträcker sig över båda länen samt att majoriteten av medlemmarna i Jägarnas 
riksförbund – Landsbygdens jägare återfinns i Västernorrlands län. I Härjedalen har 
Jägarnas riksförbund – Landsbygdens jägares föreslagna ledamot sedan tidigare varit 
förordnad och bedöms ha viktig erfarenhet för det vidare arbetet i 
älgförvaltningsgruppen.  
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 d § jaktförordningen (1987:905) ska länsstyrelsen inrätta en 
älgförvaltningsgrupp för ett älgförvaltningsområde. Om ett älgförvaltningsområde berör 
fler än ett län, ska älgförvaltningsgruppen för området inrättas av länsstyrelsen i det län 
där huvuddelen av området ska vara belägen. 
En älgförvaltningsgrupp ska bestå av sex ledamöter, varav tre utses på förslag av 
markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas organisationer. Inom 
älgförvaltningsområden där medlemmar i en sameby har rätt till jakt enligt 25 § 
rennäringslagen (1971:437) ska dock en av de ledamöter som företräder jaktintresset 
utses på förslag av Sametinget. Till ordförande i älgförvaltningsgruppen ska 
länsstyrelsen utse en av de ledamöter som företräder markägarintresset.
Enligt Naturvårdsverkets frågor och svar från 2012 har man tagit upp frågan om jäv. 
Risken för en jävsituation kan bli aktuell om en person sitter i en älgförvaltningsgrupp 
och samtidigt är företrädare för ett älgskötselområde. Problemet kan hanteras genom att 
personen inte deltar i ärenden som rör det ”egna” älgskötselområdet. För att undvika 
misstanke om jäv menar länsstyrelsen att det är lämpligt att det är olika personer som 
sitter i älgförvaltningsgrupperna och som är företrädare för älgskötselområden. 
Länsstyrelsens uppfattning är att Naturvårdsverkets vägledning i denna fråga bör följas. 

Information
Om en ledamot avgår under 3-årsperioden, ska en ny ledamot, efter förslag från berörd 
organisation, utses av länsstyrelsen för återstoden av uppdragstiden.
Älgförvaltningsgruppens uppgifter kan studeras i Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7).
Detta beslut kungörs på länsstyrelsen hemsida samt i utvalda orts-och inrikestidningar. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Henrik Hansson med naturvårdshandläggare Jerk Sjöberg 
som föredragande. Deltagit har även naturvårdshandläggare Sara Lindqvist.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia till

Samtliga nya ledamöter

Landshövding

Länsråd

Viltförvaltningsdelegationen

Sametinget, Box 90, 981 22 Kiruna

Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland, Nipan 1, 881 52 Sollefteå

Jämtland-Härjedalens distrikt Jägarnas Riksförbund-Landsbygdens Jägare, c/o Lasse 
Lignell, Näsvägen 5, 836 31 Lit

SCA Skog AB, info@sca.com

Holmen Skog AB, info@holmen.com

Norra skog, Skeppargatan 1, Box 4076, SE-904 03 Umeå

Sveaskog AB, info@sveaskog.se

StoraEnso Skog AB, skog.info@storaenso.com

Persson Invest Skog AB, info@piskog.com

Statens Fastighetsverk, sfv@sfv.se

Mellanskog, info@mellanskog.se

Härnösands stift, harnosand.stift@svenskakyrkan.se

Lantbrukarnas Riksförbund, registrator@lrf.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg, Dalarna och Västernorrland

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Älgförvaltningsgrupper som gäller from den 1 januari 2021- den 31 december 

2023
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du 
be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 
det Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 6801-2020.
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Bilaga 2. Älgförvaltningsgrupper som gäller from den 1 januari 2021-
den 31 december 2023

Strömsund/Sollefteå

FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER
Urban Ekskär, Lillgatan 6, 919 32 Åsele, ordförande
Eva Jonsson, Öhn 737, 833 92 Strömsund
Olle Adolfsson, Holmen Skog, Junselevägen 42, 895 30 Bredbyn

FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER

Susanne Hansson, Målarvägen 10, 833 31 Strömsund
Kurt Fängström, Skiftesvägen 2, 873 40 Bollstabruk
Vakant, Sametinget

Hammerdal/Ragunda

FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER

Joachim Söderberg, SCA Skog AB, Box 487, 831 26 Östersund, ordförande
Magnus Persson, Skolvägen 1, 844 51 Stugun
Mikael Jonsson, Hålltålln 106, 844 95 Stugun

FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER
Peter Eriksson, Skyttmon 117, 844 95 Stugun
Lars-Olof Nilsson, Åshamragatan 12, 833 41 Hammerdal
Antaris Persson, Vinklumpsvägen 4959, 830 67 Valsjöbyn
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Västjämtland

FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER
Henrik Mårtensson, Persson Invest Skog AB, Box 380, 831 25 Östersund, ordförande
Fredrik Sätter, Mällbyn 250, 830 02 Mattmar
Gunnar Heibring, Hovden 4816, 830 67 Valsjöbyn

FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER
Rikard Lindén, Kilenvägen 2, 837 96 Undersåker
Per-Olof Christmansson, Bynom 250, 845 91 Hallen
Reidar Nordfjell, Vålådalen 507, 837 75 Vålådalen

Östersund/Sundsvall

FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER

Magnus Persson, Skolvägen 1, 844 51 Stugun, ordförande
Anders Tjernström, Anviksvägen 18, 843 97 Pilgrimstad
Nicklas Sundberg, Tegelvägen 3B, 853 50 Sundsvall

FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER

Kenneth Persson, Tand 406, 830 21 Tandsbyn
Mikael Westin, Kullsta 155, 844 92 Hammarstrand
Sverker Jonsson, Mo 125, 836 91 Lit
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Berg

FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER
Joachim Söderberg, SCA Skog AB, 851 88 Sundsvall, ordförande
Gunnel Hennebo, Börtnan 721, 845 52 Åsarna
Anders Johansson, Svedje 270, 845 72 Oviken

FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER
Sven-Gunnar Sivertsson, Ångron 954, 845 73 Oviken
Kjell Simonsson, Vigge 677, 845 62 Svenstavik
Nicklas Johansson, Glen 539, 845 52 Åsarna

Härjedalen

FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER

Jörgen Steffansson, Örskogen 3, 786 91 Vansbro, ordförande
Anders Lindkvist, Byvallen 776, 842 94 Sveg
Ernst Halvarsson, Haraldsvägen 7, 840 93 Hede

FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER
Magnus Karlsson, Brynnvägen 5, 840 92 Vemdalen
Hans-Ove Hansson Dränggatan 20, 840 80 Lillhärdal
Lars-Erik Thomasson, Mittådalen 287, 840 95 Funäsdalen
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