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BESLUT
Datum
2021-02-19

Ärendenummer
218-5753-2020

Se sändlista

FÖRORDNANDE AV ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPPER FÖR
NY TREÅRSPERIOD I KRONOBERGS LÄN
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att förordna älgförvaltningsgrupper till de sju
älgförvaltningsområden som länet indelats i enligt bifogad karta (bilaga1).
Grupperna ska bestå av de ledamöter som anges i bifogad förteckning (bilaga 2).
De med asterisk (*) markerade ledamöterna överst per älgförvaltningsområde
utses till ordförande för respektive grupp. Ledamöterna utses för perioden 21
februari 2021 till och med 20 februari 2024.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
utan hinder av att det överklagas.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Länsstyrelsens förordnande om ledamöter i älgförvaltningsgrupperna i länet
upphör att gälla den 20 februari 2021. Länsstyrelsen skickade i november 2020 ut
begäran till markägar- och jägarorganisationer om förslag på ledamöter till länets
älgförvaltningsgrupper för en ny treårsperiod.
I begäran om förslag på ledamöter framhöll Länsstyrelsen särskilt att följande
skulle beaktas vid urvalet av ledamöter: Föreslagna ledamöter ska ha relevant
kompetens inom berörda sakområden, ska kunna samverka i grupp för
gemensamma mål och representera det intresseområde de är utsedda för. En så
jämn könsfördelning som möjligt ska eftersträvas. Målsättningen är att minst en
jägare och en markägare i varje grupp ska vara kvinna. Vidare bör vid nominering
hänsyn tas till risken för en eventuell jävssituation eller andra intressekonflikter.
Varken markägarorganisationerna eller jägarorganisationerna har inkommit med
gemensamma förslag på ledamöter vilket vi uppmanade till.
Till älgförvaltningsgrupp 1 kom det in fyra nomineringar till ledamöter för
markägarintresset samt till älgförvaltningsgrupp 2 inkom det fyra nomineringar
till ledamöter för jägarintresset.

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Kontakt i detta ärende
Cajsa Söder

010-2237748

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen förutsätter att de föreslagna ledamöterna är tillfrågade och uppfyller
de önskvärda kriterierna. Länsstyrelsen konstaterar att målsättningen om en
kvinnlig jägar- respektive markägarrepresentant i varje älgförvaltningsgrupp inte
har uppfyllts. Länsstyrelsen beslutar om sju kvinnliga ledamöter till den
kommande förordningsperioden, vilket är lika många jämfört med tidigare
förordnandet. Sex av de kvinnliga ledamöterna sitter för markägarintresset och en
för jägarintresset. Länsstyrelsen anser att kontinuitet inom älgförvaltningen är
värdefull. Länsstyrelsen godtar de förslag som inkommit och i de fall där flera
personer har nominerats har vi därför valt dem med tidigare erfarenhet inom
älgförvaltningen i Kronobergs län.
BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt 3 d § jaktförordningen (1987:905) ska länsstyrelsen för ett
älgförvaltningsområde inrätta en älgförvaltningsgrupp. Älgförvaltningsgruppen
ska upprätta en älgförvaltningsplan för området. Planen ska godkännas av
länsstyrelsen.
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.
Enligt 23 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) ska ledamöterna utses för tre år.
KUNGÖRELSEDELGIVNING
Delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse i enlighet med 49 §
delgivningslagen (2010:1932). Meddelande om beslutets huvudsakliga innehåll
samt om var och när det hålls tillgängligt införs inom tio dagar efter beslutsdatum
i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Kungsgatan 8, Växjö samt på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 3.
DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med naturskyddshandläggare
Cajsa Söder som föredragande.
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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BILAGOR
1. Karta över älgförvaltningsområden i Kronobergs län
2. Ledamöter som utses i älgförvaltningsgrupperna
3. Hur man överklagar beslutet
Sändlista
Utsedda ledamöter enligt bilaga 2 (e-post)
Södra skogsägarna, info@sodra.com
Växjö stift, Egendomsnämnden, agneta.wirstedt@svenskakyrkan.se
Sveriges Jordägareförbund, kansli@jordagarna.se
Mellersta Götalands Jordägareförening, mgj@jordagarna.se
Sveaskog, Södra Sverige, fredrik.klang@sveaskog.se
LRF Sydost, helene.lantz@lrf.se och sydost.rf@lrf.se
Svenska Jägareförbundet (Kronoberg), info@kronoberg-jagareforbundet.se och
elias.turesson@jagareforbundet.se
Jägarnas Riksförbund distrikt Kronoberg, bjorn@horberg.org
Kopia för kännedom till
Nuvarande ledamöter i älgförvaltningsgrupperna (e-post)
Nominerade men ej utsedda ledamöter (e-post)
Viltförvaltningsdelegationen i Kronobergs län (e-post) Länsstyrelserna i Hallands
län, Jönköpings län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län (e-post)
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Bilaga 2.
Utsedda ledamöter i älgförvaltningsgrupper i Kronobergs län perioden 21
februari 2021 till och med 20 februari 2024. Namn i fetstilt är utsedd till
gruppens ordförande och namn med (*) efteråt är nyvalda.
Älgförvaltningsområde 1
Markägarintresse:

Uno Engqvist, Markaryd
Bo Torstensson, Lidhult
Peter Steen, Vittaryd

Jägarintresse:

Kuno Nothin, Markaryd
Lars-Åke Nilsson, Knäred
Jan Arvidsson, Lidhult

Älgförvaltningsområde 2
Markägarintresse:

Mikaela Jonsson, Hamneda
Hasse Bengtsson, Växjö (*)
Anneli Johansson, Agunnaryd

Jägarintresse:

Magnus Elm, Hamneda
Emil Mårtensson, Älmhult
Anders Aronsson, Ryssby

Älgförvaltningsområde 3
Markägarintresse:

Hasse Bengtsson, Växjö (*)
Anette Giselsson, Lönashult
Gunlög Stehn, Älmhult (*)

Jägarintresse:

Carl-Axel Gard, Älmhult
Joakim Svensson, Lagan (*)
Martin Wikerstål, Hjortsberga (*)
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Älgförvaltningsområde 4
Markägarintresse:

Christian Horn, Åryd
Harald Säll, Braås (*)
Andreas Magnusson, Tävelsås

Jägarintresse:

Gösta Hyltén-Cavallius, Växjö
Martin Gustavsson, Ingelstad
Stefan Carlsson, Vederslöv

Älgförvaltningsområde 5
Markägarintresse:

Lennart Thuresson, Tingsryd
Veronica Fyhr, Tingsryd (*)
Karl Ödén, Väckelsång (*)

Jägarintresse:

Daniel Bengtsson, Tingsryd
Per-Ove Johansson, Älmeboda
Stefan Karlsson, Urshult

Älgförvaltningsområde 6
Markägarintresse:

Eric Carlsson, Alsterbro
Hanna Nero, Lenhovda (*)
Nils-Magnus Tover, Åseda

Jägarintresse:

Roger Nilsson, Kosta
Lars-Erik Nilsson, Furuby (*)
Malin Haglycke, Lenhovda

Älgförvaltningsområde 7
Markägarintresse:

Ulf Rosander, Växjö
Jan Johansson, Lammhult (*)
Jörgen Björnberg, Lammhult

Jägarintresse:

Tomas Jakopsohn, Växjö (*)
Hans Sköld, Lammhult
Sven Svensson, Vederslöv

Ärendenummer
218-5753-2020

7 (7)

BESLUT
Datum
2021-02-19

Ärendenummer
218-5753-2020

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 Kronobergs län, 351 86 Växjö. Du kan även
skicka in överklagandet via e-post till kronoberg@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 010-223 70 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

