
 

 

 

Beslut om ändring av gräns för Ljusnan-Voxnan 
älgförvaltningsområde i Gävleborgs län 

Information om dokumentet 

Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av beslut som är 

daterat den 5 december 2022. Det godkända originaldokumentet finns 

arkiverat i vårt digitala ärendesystem och har diarienummer 1171-2022.  

Mottagare är enligt sändlista. 

Avsändare är Länsstyrelsen Gävleborg. 

Beslut  

Länsstyrelsen beslutar att ändra gräns för Ljusnan-Voxnan 

älgförvaltningsområde i enlighet med bifogad karta i bilaga 2. 

Länsstyrelsen beslutar enligt 59 § jaktförordningen (1987:905) att detta 

beslut gäller utan hinder av att det överklagas. 

Beskrivning av ärendet 

Den 20 april 2020 beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att ändra gränserna för 

några av länets älgförvaltningsområden (dnr 536–2019). Efter att beslutet 

fattades inkom synpunkter om att gränsdragningen mellan 

älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan och Härjedalen borde ändras. 

Den 24 oktober 2022 skickade Länsstyrelsen Gävleborg ut ett förslag om 

ändring av gräns för berörda älgförvaltningsområden på remiss. Förslaget 

hade sedan tidigare stämts av med Länsstyrelsen Jämtland med anledning 

av att den föreslagna förändringen även påverkar ett älgförvaltningsområde 

inom deras län. Sista svarsdag att inkomma med yttrande över remissen var 

den 21 november 2022. 

I remissen som skickades ut den 24 oktober framgår följande: 

Länsstyrelsen föreslår är att gränsen för Ljusnan-Voxnan 

älgförvaltningsområde ska följa vattendraget Ljusnan, som rundar 

Gagnedsberget. Länsstyrelsen föreslår att öarna Näverön och Granön ska 

tillhöra älgförvaltningsområdet Ljusnan-Voxnan. Karta finns i bilaga 2. 

Den 1 november inkom Länsstyrelsen Jämtland med följande yttrande: 



 

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län tillstyrker förslaget om ändring av gränsen för 

Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde. Förslaget ligger i linje med 

Länsstyrelsen i Jämtlands förslag om ändring av 

älgförvaltningsområdesgränsen för Härjedalens älgförvaltningsområde. 

Något ytterligare yttrande har inte inkommit till Länsstyrelsen Gävleborg. 

Motivering till beslutet 

Det anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om älgförvaltning (NFS 2011:7) 

samt i regeringens proposition 2009/10:239 att älgförvaltningsområden ska i 

största möjliga mån följa naturliga barriärer som i huvudsak omfattar en 

egen älgstam. Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att gränserna för 

länets älgförvaltningsområden följer de föreskrifter som reglerar detta. 

Eftersom en av grundstenarna i den adaptiva älgförvaltningen är kunskap 

anser länsstyrelsen att det är av stor vikt att öka förutsättningarna för det i 

största möjliga mån. När gränserna inte följer naturliga barriärer ökar det 

möjligheten för älgar att vandra mellan olika älgförvaltningsområdet vilket 

gör att inventeringsresultaten bara blir en ögonblicksbild under en viss del 

av året. 

Älgförvaltningsområden som avgränsas av naturliga barriärer ökar 

möjligheten till att kunna bedriva en bra och kontrollerad älgförvaltning då 

älgförvaltningsområdet hyser en egen älgstam. 

Länsstyrelsen anser att en förändring av gränsen inte hotar den lokala 

förankringen i älgförvaltningen då befintliga älgjaktområden till stor del 

kommer förbli oförändrade. Länsstyrelsen anser även att det är av stor vikt 

att samråd mellan berörd älgförvaltningsgrupp och älgjaktsområde sker i 

den mängd som krävs för att bibehålla den lokala förankringen. 

Länsstyrelsen anser att den nya gränsen för Ljusnan-Voxnan 

älgförvaltningsområde ska förändras enligt de remissvar som inkommit och 

att älgförvaltningsområdets gräns ska följa vattendraget Ljusnan som 

rundas Gagnedsberget. Länsstyrelsen föreslår att öarna Näverön och Granön 

ska fortsätta tillhöra Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde. Detta för att 

skapa ett mer sammanhållet älgförvaltningsområde. Länsstyrelsen 

Jämtland har tillstyrkt detta förslag. 

Länsstyrelsens slutliga bedömning är att efter samråd med berörda 

älgförvaltningsgrupper samt berörd länsstyrelse ändra gränsen för 

Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde i enlighet med bifogad karta. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Enligt 3 c § jaktförordning (1987:259) ska länsstyrelsen i ett län där det 

förekommer älg, besluta om att inrätta älgförvaltningsområden. Ett 



 

 

älgförvaltningsområde bör omfatta en i huvudsak egen älgstam. Ett 

älgförvaltningsområde får inrättas utan hinder av en länsgräns. 

Om ett älgförvaltningsområde berör fler än ett län, fattas beslutet om att 

inrätta området av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området ska 

vara belägen. 

Enligt 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort 

(2011:7) ska ett älgförvaltningsområde i huvudsak omfatta en avgränsad 

älgstam och ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Ett 

älgförvaltningsområde får inrättas utan hinder av en länsgräns om berörda 

länsstyrelser är överens. Den länsstyrelse som enligt 3 c § andra stycket 

jaktförordningen (1987:905) ska besluta om inrättande av 

älgförvaltningsområde som berör flera länsstyrelser, ska vara 

sammankallande. Länsstyrelsens inrättande av älgförvaltningsområden ska 

ske efter samråd med markägarnas och jägarnas organisationer i länet. 

Enligt 6 § samma föreskrift, ska med utgångspunkt i älgens rörelsemönster i 

landskapet älgförvaltningsområden, där så är möjligt, indelas efter naturliga 

eller skapade barriärer, såsom viltstängsel, större vägar och järnvägar, 

samhällen samt större sjöar och vattendrag. 

Enligt 7 § samma förskrift, ska länsstyrelsen ansvara för att indelningen i 

älgförvaltningsområden är ändamålsenlig och får, efter samråd med 

berörda älgförvaltningsgrupper och i samråd med berörda länsstyrelser, 

besluta om ändring av indelningen. 

De föreslagna förändringarna är även i linje med intentionerna i regeringens 

proposition 2009/10:239 gällande älgförvaltningsområdes yttre 

avgränsningar. 

Information 

Beslutet omfattar samma ändringar som Länsstyrelsen Jämtlands beslut 

dnr 218–6744–2022. 

De älgjaktområden som delas av två olika älgförvaltningsområden behöver 

ändra sina gränser så de följer de nya gränserna för länets 

älgförvaltningsområden då ett älgjaktsområde endast kan vara registrerat i 

ett älgförvaltningsområde. 

Information om ändring av älgjaktsområde kommer skickas ut till berörda 

älgjaktområden. 

Kungörelsedelgivning 

Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom 

kungörelsedelgivning. Beslutet fattas med stöd av 49 § delgivningslagen 

(2010:1932). Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos 



 

Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan, Gävle samt på länsstyrelsens 

hemsida www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

Ni kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av tillförordnad enhetschef Sandra Wahlund med 

vilthandläggare Emma Forsgren som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 

2. Karta över förslag på ny gräns för Ljusnan-Voxnan 

Sändlista 

Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsgrupp 

Los-Voxna mixområde 

Färila-Kårböle licensområde 

JUA älgskötselområde 

Ovanåkers mixområde 

Huskölens vvo licensområde 

Öjingsvallens jaktlag licensområde 

Nipans jaktlag licensområde 

Ängersjö jaktlag licensområde 

Ingrid Elsie Trygg licensområde 

Härjedalen älgförvaltningsgrupp 

Länsstyrelsen Jämtland 

Gävleborgs viltförvaltningsdelegation 

Jägareförbundet Gävleborg 

Jägareförbundet Jämtland 

Jägarnas riksförbund 

 



 

 

Holmen Skog 

Stora Enso 

Mellanskog 

SCA 

Billerud 

Norrskog 

Skogsstyrelsen 

Kopparfors Skogar 

  



 

 

Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 

beslutet hos Naturvårdsverket. 

Hur överklagar vi beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan 

det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni 

lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Gävleborg 

antingen via e-post; gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; 

Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle. 

Tiden för överklagande 

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre veckor 

från den dag beslutet som överklagas kungjordes. Om det kommer in senare 

kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare 

tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är 

det Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas. 

Ert överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 

• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga 

kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer 

som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet 

underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 

telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 

gavleborg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 10 00. 

Ange diarienummer 1171-2022. 

  



 

 

Bilaga 2. 

Karta över förslag på ny gräns för Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde 

samt en översiktskarta över området sin helhet.  

 


