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Indelning av Jönköpings län i
älgförvaltningsområden
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 c § jaktförordningen (1987:905) i
enlighet med de inriktningsbeslut som fattats av länets
viltförvaltningsdelegation den 30 november 2011 och den 26 januari 2012
att länet ska indelas i åtta älgförvaltningsområden enligt bifogad karta (bilaga
1).
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut
ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Bakgrund
Älgförvaltningsområden
I län där det förekommer älg ska Länsstyrelsen enligt 3 c § jaktförordningen
besluta om att inrätta älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde
bör omfatta en i huvudsak egen älgstam. Ett förvaltningsområde får inrättas
utan hinder av 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 och allmänna råd om jakt efter älg
och kronhjort (NFS 2011:7) får ett förvaltningsområde inrättas utan hinder
av länsgräns om berörda Länsstyrelser är överens. Länsstyrelsens inrättande
av älgförvaltningsområden ska ske efter samråd med markägarnas och
jägarnas organisationer i länet.
Enligt 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd ska med
utgångspunkt i älgens rörelsemönster i landskapet älgförvaltningsområden,
där så är möjligt, indelas efter naturliga eller skapande barriärer såsom
viltstängsel, större vägar och järnvägar, samhällen samt större sjöar och
vattendrag.
Enligt 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 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.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping
Telefon 036-39 50 00 | Fax 036-12 15 58 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se |

| Postadress 551 86 Jönköping
Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

BESLUT

Datum
2012-01-31

Beteckning
218-707-2012

Sida 2/3

Redogörelse av ärendet
Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län beslutade vid sammanträdet den 17
juni att indela länet i älgförvaltningsområden som baserades på det gemensamma
förslaget från länets jägar- och markägarorganisationer, älgförvaltningsutskottets
arbete och diskussioner i delegationen. Beslutet innebar en indelning i åtta
områden. För tre områden beslutades det att de skulle utredas för
länsöverskridande samverkan med grannlänen. Dessa områden var:
• Område mot Kronobergs län omfattande delar av Värnamo- och Sävsjö
kommun (älgförvaltningsområde 6)
• Område mot Östergötlands- och Kalmar län omfattande östra delen av
Eksjö kommun (älgförvaltningsområde 7)
• Område mot Västra Götalands län omfattande Jönköpings kommun norr
om väg 40 samt Habo- och Mullsjö kommun (älgförvaltningsområde 8)
Efter prövning av överklagan om bildande av älgförvaltningsområden hos
Naturvårdsverket återhänvisade ärendet till Länsstyrelsen eftersom förändringen i
Jaktlagstiftningen inte trädde ikraft förrän den 1 januari 2012. Vid tidpunkten för
beslutet utgick Länsstyrelsen från uppdraget att indelningen i
älgförvaltningsområden skulle vara klar den 1 oktober 2011. Tidpunkten ändrades
senare till den 31 januari 2012. Viltförvaltningsdelegationen fattade den 30
november 2011 beslut om stå fast vid beslutet som fattades den 17 juni 2011, men
att beslutet skulle omformuleras till ett inriktningsbeslut.
De länsöverskridande områdena har utretts genom samverkansmöten och
remisser som ställts till respektive län.
En överenskommelse har upprättats med Kronobergs län om att Laganområdet
(med Ryssby Berga älgskötselområde) ska ingå i älgförvaltningsområde 6 i
Jönköpings län. E4 och RV 25 med viltnät utgör gräns i områdets västra och
södra del. Förslaget är förankrat i båda länens viltförvaltningsdelegationer. För
älgförvaltningsområde 7 och 8 har inte enighet om lämplig indelning av områden
med en avgränsad älgstam uppnåtts över länsgränsen. Länsgränsen ska därför
utgöra gräns för älgförvaltningsområdena (nuvarande registrerade gränser för
länens älgskötselområden följs).
Viltförvaltningsdelegationen fattade den 26 januari 2012 inriktningsbeslut om den
slutliga indelningen även för de områden som utretts för länsövergripande
samverkan enligt de överenskommelser som träffats med grannlänen.
Delegationen fattade även inriktningsbeslut om att bifalla de licensområden och
älgskötselområden som genom skrivelser inkommit med förslag om att de önskar
ingå i älgförvaltningsområde 7.
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Hur man överklagar
Beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket (formulär 39).
Överklagan sker genom skrivelse till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag då beslutet delges genom kungörelsedelgivning.

Upplysning
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, samt i JönköpingsPosten, Värnamo Nyheter, Smålands-Tidningen, Vetlanda-Posten och
Tranås Tidning.
Beslutet kommer att finnas tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats.

Minoo Akhtarzand
landhövding

Ingemar Sjöberg
viltvårdshandläggare

Bilagor:

Karta över den beslutade älgförvaltningsområdena.
Överklagandehänvisning formulär 39
Sändlista:
Lantbrukarnas Riksförbund, Jönköpings län, Box 2164, 550 02 Jönköping
Sveaskog Förvaltnings AB, Box 3223, 350 53 Växjö
Södra Skogsägarna, Ref. Mats Blomberg, Södra Skogsudden, 351 89 Växjö
Växjö Stift, Östrabo, Box 527, 351 06 Växjö
Skara Stift, Skoltorget, Box 173, 532 23 Skara
Linköpings Stift, Ågatan 65, Box 1367, 581 13 Linköping
Sveriges Jordägareförbund, Johan Nordenfalk, Blekhem, 593 95 Västervik
Jägareförbundet i Jönköpings län, Skedhult, 575 96 Eksjö
Jägarnas Riksförbund, Enock Skogman, Köpmansgatan 3, 570 21 Malmbäck
Viltförvaltningsdelegationen (skickas E-post)
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kopia till:

Centraldiariet
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