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Beslut om ändring av Härjedalens 
älgförvaltningsområde i Jämtlands län 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att ändra Härjedalens älgförvaltningsområde i 
Jämtlands län 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 16 juli 2021 beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län att ändra 
gränserna för Bergs och Härjedalens älgförvaltningsområden, dnr 218-
5462-2021. Efter att beslutet fattades har det kommit in synpunkter om 
att gränsdragningen mellan älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan 
och Härjedalen samt Ljusdal-Ramsjö och Berg borde ändras. 

Den 25 oktober skickades ett förslag om ändring av gränserna ut på 
remiss efter samråd med länsstyrelsen i Gävleborg som också påverkas 
av en ändrad gränsdragning.  

I remissen framgår följande: 

Länsstyrelsen föreslår är att gränsen för Härjedalens 
älgförvaltningsområde ska följa vattendraget Ljusnan, som rundar 
Gagnedsberget, Länsstyrelsen föreslår att öarna Näverön och Granön ska 
tillhöra älgförvaltningsområdet Ljusnan-Voxnan.  

Ytterligare ett förslag om ändring har inkommit från en jakträttshavare i 
området. Förslaget är att området som idag tillhör älgförvaltningsområde 
Ljusdal-Ramsjö söder om väg 314, öster om Hoan och Ljusnan, väster 
om Fåssjön ner till Flornipans branter i söder bör ingå i Bergs 
älgförvaltningsområde. Jakträttshavaren jagar i området och menar att 
älgarnas rörelser i landskapet innebär att älgarna kommer in i detta 
område från Hoadalens älgskötselområde i norr men att älgarna vänder 
vid berget Flornipan. Länsstyrelsens förslag är att inte gå vidare med 
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denna ändring då det inte bedöms möjligt att dela 
älgförvaltningsområdesgränsen efter naturliga eller skapade barriärer 
såsom viltstängsel, större vägar och järnvägar, samhällen samt större 
sjöar och vattendrag. 

Bergs älgförvaltningsområde inkom den 14 november 2022 med 
följande yttrande:  

I förslaget anges av en jakträttsinnehavare att Flornipan är en barriär och 
vill ändra älgförvaltningsområdesgränsen så de får tillhöra Berg och 
Hoadalen. Länsstyrelsen anger att väg 314 fortsättningsvis ska vara 
älgförvaltningsområdesgräns. I verkligheten ser förvaltningsgruppen att 
älgarna verkar vara benägna att strunta i såväl den nu gällande gränsen 
som en eventuell förändring, de fortsätter gå mellan 
älgförvaltningsområdena. Ska man gå på något så är det några av de 
märkta älgkorna som går i förslaget som jakträttsinnehavaren föreslagit. 
Ko 1875 har varit väldigt länge norr om Flornipan och har vandrat en del 
norrut för att hålla sig i Hoadalen men har även tillbringat en vinter i 
Ljusdal Ramsjö. Fåssjödal samt Flornipan är kanske en mer naturlig 
barriär än V314. För jaktlagen får det en stor betydelse då 
älgstamsberäkningen är väldigt olika mellan älgförvaltningsområdena. 
Ska man beakta lokal kunskap bör nog gränsen ändras enligt förslaget. 
Älgförvaltningsgruppen har inte beaktat några administrativa effekter 
utan då enbart gått på älgarnas rörelser. Älgförvaltningsgruppen står 
eniga i förslaget.  

Länsstyrelsen i Gävleborg inkom med yttrande i ärendet den 21 
november 2022. Där framgår att Länsstyrelsen Gävleborgs tillstyrker 
Länsstyrelsen Jämtlands förslag om ändring av gräns för Härjedalens 
älgförvaltningsområde. Förslaget ligger i linje med det förslag på 
ändring som Länsstyrelsen Gävleborg lagt gällande ändring av gräns för 
Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde. 

Länsstyrelsen Gävleborg avstyrker det ytterligare förslaget om ändring 
som presenterats för Bergs respektive Ljusdal-Ramsjö 
älgförvaltningsområde. Detta i linje med Länsstyrelsen Jämtlands 
bedömning att gränsen inte följer naturliga eller skapade barriärer såsom 
viltstängsel, större vägar och järnvägar, samhällen samt större sjöar och 
vattendrag. 

Motivering till beslutet 
Det anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om älgförvaltning (NFS 
2011:7) samt i regeringens proposition 2009/10:239 att 
älgförvaltningsområden i största möjliga mån ska följa naturliga 
barriärer som i huvudsak omfattar en egen älgstam. 
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Länsstyrelsen anser att det är viktigt att gränserna för länets 
älgförvaltningsområden följer de föreskrifter som reglerar detta. Då 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 älgförvaltningsområden 
vilket gör att inventeringsresultat 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 till stor del egen älgstam.  

Länsstyrelsen anser att en förändring av gränserna för Härjedalens 
älgförvaltningsområde 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 berörda älgförvaltningsgrupper och älgjaktområden sker i den 
mängd som krävs för att bibehålla den lokala förankringen. 

Länsstyrelsen bedömer att den nya gränsen för Härjedalens 
älgförvaltningsområde ska förändras enligt remissvar så att gränsen för 
Härjedalens älgförvaltningsområde ska följa vattendraget Ljusnan, som 
rundar Gagnedsberget. Länsstyrelsen föreslår att öarna Näverön och 
Granön ska tillhöra älgförvaltningsområdet Ljusnan-Voxnan. Detta för 
att skapa ett mer sammanhållet älgförvaltningsområde. Länsstyrelsen i 
Gävleborg har tillstyrkt förslaget.  

Länsstyrelsen bedömer vidare att förslaget att området som idag tillhör 
älgförvaltningsområde Ljusdal-Ramsjö söder om väg 314, öster om 
Hoan och Ljusnan, väster om Fåssjön ner till Flornipans branter i söder 
inte bör ingå i Bergs älgförvaltningsområde. Detta trots de argument 
som har framförts av jakträttshavaren samt Berg älgförvaltningsgrupp. 
Länsstyrelsens anser att det är viktigt att dela 
älgförvaltningsområdesgränsen efter naturliga eller skapade barriärer. I 
detta fall bedömer Länsstyrelsen att väg 314 är en bättre barriär än 
skogen runt Flornipan. Länsstyrelsen behöver göra bedömningen ur ett 
större perspektiv och vill undvika att skapa 
älgförvaltningsområdesgränser mitt i skogen där det är svårt att bedöma 
var gränsen faktiskt går. En sådan gräns blir otydlig och riskerar att 
skapa missförstånd. Vidare tar Länsstyrelsen fasta på Naturvårdsverkets 
allmänna råd att för att en älgstam ska anses avgränsad bör minst 80 
procent av älgstammen finnas inom älgförvaltningsområdet under året. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att så är fallet med nuvarande indelning 
av älgförvaltningsområde Berg och Ljusdal-Ramsjö. Länsstyrelsen är 
dock medveten om att det alltid kommer att finnas enstaka älgar som rör 
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sig över älgförvaltningsområdesgränserna. Länsstyrelsen i Gävleborg 
instämmer i Länsstyrelsens bedömning.  

Länsstyrelsens beslutar efter samråd med berörda älgförvaltningsgrupper 
samt berörd länsstyrelse att ändra gränsen för Härjedalens 
älgförvaltningsområde i enlighet med bifogad karta. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt jaktförordning (1987:259) 3 c § 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 Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort 
NFS (2011:7) 5 § 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 Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort 
NFS (2011:7) 6 § 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 Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort 
NFS (2011:7) 7 § 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 vad 
gäller ett älgförvaltningsområdes yttre avgränsningar. 

Enligt 59 § jaktförordningen (1987:259) framgår att länsstyrelsen får 
förordna att dess beslut ska gälla utan hinder av att det har överklagats. 
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Information 
De älgjaktområden som delas av två olika älgförvaltningsområden 
behöver ändra sina gränser så de följer de nya gränserna för länets 
älgförvaltningsområden. Ett älgjaktområde kan endast vara registrerat i 
ett älgförvaltningsområde. 

Länsstyrelsen har med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) 
beslutat att delgivning av detta beslut ska ske genom 
kungörelsedelgivning. Meddelande om beslutets huvudsakliga innehåll 
samt om var och när det hålls tillgängligt införs inom tio dagar efter 
beslutsdatum i Post-och inrikestidningar, ortstidningarna 
Östersundsposten, Länstidningen, Tidningen Härjedalen och Sundsvalls 
tidning. Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos 
Länsstyrelsen, Residensgränd 7, 831 86 Östersund, samt på 
länsstyrelsens hemsida. Delgivning anses ha skett när två veckor förflutit 
från dagen för detta beslut, om kungörande och övriga föreskrivna 
åtgärder skett i rätt tid. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta mig, Sara Lindqvist, för frågor på telefon 010-
2253251 eller via e-post sara.lindqvist@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 6744-2022 i ämnesraden för e-post. 

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010 - 225 30 00. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av viltchef Olov Hallquist med 
naturvårdshandläggare Sara Lindqvist som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
2. Karta över Härjedalens älgförvaltningsområde 
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Kopia till 
Härjedalen älgförvaltningsgrupp 

Berg älgförvaltningsgrupp 

Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsgrupp 

Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsgrupp 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Gävleborg, gavleborg@lansstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län 

Sametinget, Box 90, 981 22 Kiruna 

Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland, Nipan 1, 881 52 Sollefteå 

Jämtland-Härjedalens distrikt Jägarnas Riksförbund-Landsbygdens 
Jägare, c/o Lasse Lignell, Näsvägen 5, 836 31 Lit 

SCA Skog AB, info@sca.com 

Holmen Skog AB, info@holmen.com 

Norra skog, Skeppargatan 1, Box 4076, SE-904 03 Umeå 

Sveaskog AB, info@sveaskog.se 

Stora Enso Skog AB, skog.info@storaenso.com 

Persson Invest Skog AB, info@piskog.com 

Statens Fastighetsverk, sfv@sfv.se 

Mellanskog, info@mellanskog.se 

Härnösands stift, harnosand.stift@svenskakyrkan.se 

Lantbrukarnas Riksförbund, registrator@lrf.se 
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Du kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos Naturvårdsverket. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; 
jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 
Östersund. 

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 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.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jamtland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange 
diarienummer 6744-2022.  

  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
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Bilaga 2 - Karta över Härjedalens älgförvaltningsområde 
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