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Beslut 

Datum Diarienummer 
Naturvårdsenheten 2018-06-18 218-3380-2018 
Birgitta Hallgren 
010-2253385 Östersund/Sundsvall älgförvaltningsområde 

Ulf Källman 
SCA Skog AB 
Box 487 
831 26 ÖSTERSUND 

Godkännande av älgförvaltningsplan 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna bifogad älgförvaltningsplan för 
Östersund/Sundsvall älgförvaltningsområde att gälla till och med jaktåret 2020/2021. 

Beskrivning av ärendet 
Älgförvaltningsgruppen för Östersund/Sundsvall älgförvaltningsområde har till 
länsstyrelsen kommit in med en älgförvaltningsplan. Planen är antagen av 
älgförvaltningsgruppen och har granskats av länsstyrelsen. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att älgförvaltningsplanen för Östersund/Sundsvall 
älgförvaltningsområde är framtagen i enlighet med 18 och 20 §§ Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). Planen kan 
därför godkännas av länsstyrelsen. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 3 d § jaktförordningen (1987:905) ska älgförvaltningsgruppen för ett 
älgförvaltningsområde upprätta en älgförvaltningsplan för området. Planen ska 
godkännas av länsstyrelsen. 
Av 18 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort 
(NFS 2011:7) framgår att en älgförvaltningsplan ska tas fram för en period om tre år 
och innehålla åtminstone de uppgifter som framgår av bilaga 1 till föreskrifterna. Planen 
ska tas fram i enlighet med och baseras på uppgifter som framgår av 18 § samma 
föreskrift. 

Information 
Enligt 18 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och 
kronhjort (NFS 2011:7) ska älgförvaltningsgruppen minst en gång om året se över 
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Beslut 

Datum Diarienummer 
2018-06-18 218-3380-2018 

älgförvaltningsplanen och vid behov föreslå ändringar för länsstyrelsens godkännande. 
Inför utgången av treårsperioden ska en ny plan tas fram i enlighet med nämnd paragraf. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

De som deltagit i beslutet 
Beslutet har fattats av viltchef Henrik Hansson med jakthandläggare Birgitta Hallgren 
som föredragande. 
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 
Hur du kan överklaga länsstyrelsens beslut
Älgförvaltningsplan för Östersund/Sundsvall älgförvaltningsområde 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Beslut

Datum Diarienummer
2018-06-18 218-3380-2018

Bilaga 1 

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 
Jämtlands län,  831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
jamtland@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. 

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 - 
225 30 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet. 
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