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Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Naturavdelningen
David Bruun

010-224 54 62

Älgförvaltningsgrupp 2
e-post

Förordnande av ny ledamot och ordförande till 
älgförvaltningsgrupp 2 i Västra Götalands län

Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 3 d § jaktförordningen (1987:905) att Lars-Georg 
Hedlund, Skredsvik, ska ersätta Östen Ramneskär att företräda markägarintresset för 
älgförvaltningsgrupp 2. Lars-Georg Hedlund utses även att vara ordförande för 
älgförvaltningsgrupp 2. Länsstyrelsen tackar samtidigt Östen för hans insatser i 
gruppen.

Lars-Georg Hedlund utses för perioden från och med beslutets datum till och med 
den 25 januari 2021. 

Ledamöterna är i övrigt de samma som i beslut med dnr 218-11315-2019.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla 
utan hinder av att det överklagas.

Bakgrund
Östen Ramneskär, markägarrepresentant tillhörande LRF, har den
14 maj 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i älgförvaltningsgrupp 2. Östen 
Ramneskär var enligt beslut i ärende; dnr 218-32285-2017 förordnad att under 
perioden 10 april 2018 till och med den 25 januari 2021 representera 
markägarintresset i älgförvaltningsgrupp 2 samt även verka som ordförande för 
grupp 2. 

Länsstyrelsen har den 14 maj begärt namnförslag från LRF på en ny person som ska 
företräda markägarintresset under återstoden av uppdragstiden.

Namnförslag inkom till Länsstyrelsen den 10 juni 2019. LRF föreslår:

Lars-Georg Hedlund, Skredsvik.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Enligt 3 d § jaktförordningen ska Länsstyrelsen för ett älgförvaltningsområde inrätta 
en älgförvaltningsgrupp. En älgförvaltningsgrupp ska bestå av sex ledamöter, varav 
tre utses på förslag av markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas 
organisationer. Östen Ramneskär har avsagt sig sitt uppdrag, varför Länsstyrelsen 
väljer att tillsätta ny ledamot i älgförvaltningsgrupperna 2 enligt inkommit förslag.
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Övriga upplysningar
Uppgift
Enligt naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) ska älgförvaltningsgrupperna bland annat arbeta
med att:
- Samråda med ingående älgskötselområden och berörda myndigheter
- Föreslå, inhämta, sammanställa och analysera inventeringar av älgstammen
- Inhämta information avseende älg om trafikolyckor, predation av stora
    rovdjur, skador för areell näring och foderprognoser
- Utarbeta förvaltningsplan för älgförvaltningsområdet
- Efter granskning skriftligen tillstyrka älgskötselplanerna
- Föreslå licenstilldelning
- Följa upp förvaltningen och ställda mål

Ledamöter erhåller ett årligt arvode om 5 000 kr per ledamot samt
resekostnadsersättningar enligt de grunder som fastställts för länsstyrelsens
arbetstagare. Se bilaga 3.

Länsstyrelsen vill påminna om Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2011:7:
26 § Länsstyrelsen ska betala ett årligt fast arvode för ett uppdrag som ledamot i en älgförvaltningsgrupp. 
Ersättning utgår med 5 000 kronor per ledamot. Ersättning utgår dock inte till ledamot som endast i ringa 
omfattning deltar i Älgförvaltningsgruppens arbete. Om ledamot avgår under ett kalenderår ska arvodet 
fördelas mellan den avgående och dennes efterträdare i förhållande till den tid de har haft sina uppdrag. För 
inrikes resor som är nödvändiga för att fullgöra uppdraget lämnas resekostnadsersättningar och traktamente 
enligt de grunder som fastställts för länsstyrelsens arbetstagare. Arvoden och övriga ersättningar enligt 
tredje stycket betalas ut av länsstyrelsen två gånger per år i efterskott och ska grundas på skriftligt underlag.

Beslutet kommer att publiceras på länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-
viltvard/algjakt.html

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Naturvårdsverket se bilaga 2; formulär O14.

I detta ärende har enhetschefen Johan Larsson beslutat och vilthandläggaren David 
Bruun varit föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Bilaga:
Bilaga 1: Ledamöter i ÄFG 1-9.
Bilaga 2: O 14: Hur man överklagar. 
Bilaga 3: Riktlinjer förutbetalning av arvode.

Kopia för kännedom
Viltförvaltningsdelegationen
Förordnade ledamöter i älgförvaltningsgrupperna
Patrik Johansson
Svenska jägareförbundet, Karl-Johan Brindbergs, Uddetorp 532 96 Skara
Jägarnas Riksförbund, e-post hansnyman.mstd@gmail.com
Södra skog, Järnvägsgatan 6, 466 31 Sollebrunn 
Sveaskog, Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad
Skara stift, Box 173, 532 23 Skara
Göteborgs stift, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg
Borås stad, Tekniska Förvaltningen, Borås stad 501 80 Borås
Munkedal Skog AB, Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal
Mellersta Götalands Jordägareförening, Honorine Stackelberg Ekman, Mariestad
Lantbrukarnas riksförbund, Box 786, 451 26 Uddevalla
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Bergvik Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun

Bilaga 2. Formulär nr O 14.

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Naturvårdsverket. 

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 
om 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 eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre 
veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224 40 
00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

Bilaga 3
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