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Enligt sändlista

Förordnande av ledamot i 
älgförvaltningsgrupp

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förordna Magnus Kroik Kristoffersson som 
ledamot i Strömsund/Sollefteå älgförvaltningsgrupp som förvaltas av 
länsstyrelsen i Jämtlands län. Förordnandet gäller från och med 
beslutets datum till och med den 31 december 2023.
 
Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas i enlighet med 59 § 
jaktförordningen (1987:905).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 18 december 2020 i ärende med 
diarienummer 218-6801-2020 att förordna om nya ledamöter till 
Strömsund/Sollefteås älgförvaltningsgrupp efter att tidigare 
förordnanden löpt ut. En av platserna för jägarintresset lämnades dock 
vakant när Sametinget inte lämnat in något förslag på ledamot till 
älgförvaltningsgruppen.
 
Inom de älgförvaltningsområden där medlemmar i sameby har rätt till 
jakt enligt 25 § rennäringslagen (1971:437) ska Sametinget inkomma 
med förslag på ledamöter. Länsstyrelsen begärde därför i skrivelse den 
27 september 2021 till Sametinget att inkomma med förslag på 
ledamöter till Strömsund/Sollefteå älgförvaltingsgrupp. 
 
Sametingen inkom den 10 november 2021 med nominering av 
Magnus Kroik Kristoffersson.

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.
 
Inom Strömsund/Sollefteås älgförvaltningsområde är en ledamot för 
jägarintresset utsedd efter förslag från Sametinget. Länsstyrelsens 
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bedömning är att ledamoten ska utses i enlighet med inkommit förslag 
från Sametinget. 

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.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnad viltchef Nicklas Rumm med 
vilthandläggare Johanna Gjersvold som föredragande.

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.
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Kopia till

Landshövding

Länsråd

Strömsund/Sollefteå ÄFO

Berg och Hammerdal/Ragunda ÄFO

Östersund/Sundsvall ÄFO

Härjedalen ÄFO

Västjämtland ÄFO

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

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Du kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 
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.
 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 4456-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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