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Ljusnan Voxnans älgförvaltningsområde

Godkännande av älgförvaltningsplan

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att godkänna bifogad älgförvaltningsplan för 
Ljusnan-Voxnans älgförvaltningsområde med följande ändringar i 
avskjutning: 

2022/2023 2023/2024 2024/2025

Antal älg/1000 
ha

1,0 1,0 1,0

Andel kalv i 
%

70 70 70

Andel tjur i % 60 60 60

Antal tjur 73 73 73

Antal ko 49 49 49

Antal kalv 284 284 284

Planen är giltig till och med jaktåret 2024/2025. 

Beskrivning av ärendet
Den 2 maj 2022 inkom Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde med en 
ansökan om att revidera sin älgförvaltningsplan inför kommande jaktår. I 
ansökan bifogas även en del av resultatet från beräkningsverktyget 
älgfrode, som påvisar hur älgstammen utvecklas med planerad 
avskjutning. Älgförvaltningsgruppen har enhälligt godkänt planen. 

Beslut 

Datum
2022-06-23 

 

Diarienummer 
3503-2022 
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Länsstyrelsen observerade att storleken på vinterstammen i 
älgförvaltningsplanen frångick resultatet från den nationella 
beräkningsmodellen för älg, som skickades ut till älgförvaltningsgruppen 
den 11 april 2022 som underlag i planarbetet.

Älgförvaltningsgruppen anser att vinterstammen är 5,0 älg/1000 ha och 
beräkningsmodellen visar ett medelvärde på 3,6 (min 2,34 - max 5,02) 
älg/1000 ha. Länsstyrelsen begärde 16 maj att älgförvaltningsgruppen 
skulle bifoga den beräkning som ligger till grund för deras uppskattning 
av vinterstammen.

Länsstyrelsen begärde även att älgförvaltningsgruppen skulle 
komplettera sin ansökan med en motivering om hur de har kommit fram 
till avskjutningsnivån i älgförvaltningsplanen. Enligt forskning finns det 
mycket liten, om ens någon möjlighet till jakt om det är hög predation av 
björn och varg i området samt att älgstammen är under 5 älgar/1000 ha.

Älgförvaltningsgruppen återkopplade den 23 maj att 
älgförvaltningsplanen är framtagen enligt de förutsättningar som 
framkommit i samråd med ingående älgskötselområden. Gruppen 
förklarar även att det är data från det senaste årets älgobs som ligger till 
grund för beräkningarna. För att styrka resonemanget bifogades en 
komplett älgfrodeberäkning för älgförvaltningsområdet.

Älgförvaltningsgruppen belyser även att älgvandringen, mellan olika 
älgförvaltningsområden under sommar och vinter, kan vara en faktor 
som utgör differensen mellan gruppens uppskattning av vinterstammen 
och resultatet från den nationella beräkningsmodellen.

Slutligen motiverade älgförvaltningsgruppen att de har i framtagandet av 
planen utnyttjat konfidensintervallet av resultatet från den nationella 
beräkningsmodellen för att nå överenskommelse med ingående 
älgskötselområden.

I vidare kommunikation med älgförvaltningsgruppen har länsstyrelsen 
ifrågasatt varför älgförvaltningsgruppen väljer att frångå den allmänna 
rekommendationen att använda flerårsmedelvärde för andel kalv per ko i 
älgobs. Länsstyrelsen belyser att faktorn för reproduktion påverkar 
prognosen för älgstammens utveckling i hög grad. 
Älgförvaltningsgruppen meddelar att de anser att älgstammens 
reproduktion kommer fortsatt vara hög kommande år utifrån rådande 
förutsättningar.

Länsstyrelsen har den 3 juni föreslagit till älgförvaltningsgruppen att det 
finns ett litet utrymme för älgjakt på 1 älg/1000 ha i området. 
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Länsstyrelsen mottog ingen respons på förslaget ifrån 
älgförvaltningsgruppen.

Länsstyrelsen kontaktade utvecklaren av den nationella 
beräkningsmodellen av älg för att höra hur stor påverkan vandring 
mellan olika älgförvaltningsområden påverkar modellens resultat. 
Länsstyrelsen fick svaret att om 5 % av populationen var utanför 
älgförvaltningsområdet under jakten så skulle det förändra resultatet med 
0,1 älg/1000 ha. 

Länsstyrelsen kan konstatera att under de senaste 5 åren har 
älgförvaltningsområdet halverat sin avskjutning, halverat obs per 
mantimme i älgobs samt gått från 100 % måluppfyllnad (98% vuxen och 
103% kalv) till 85% (77% vuxen och 105% kalv). Enligt den nationella 
beräkningsmodellen har älgstammen minskat med ca 5 älgar/1000 ha på 
5 år. 

Resultatet från årets spillningsinventeringen visar på 4,0 älgar/1000 ha i 
älgförvaltningsområdet. Enligt spillningsinventeringen har älgstammen 
minskat från 7,7 älgar/1000 ha år 2015 till 3,7 älgar/1000 ha 2020. 

Resultatet från årets skogsbetesinventering visar att 4% av tallstammar i 
ungskog skadas årligen av vilt och att 74 % av tallstammar är utan 
viltskador. Resultatet för skadade tallstammar i ungskog har minskat 
från 10 % år 2015 och resultatet från andel oskadade tallstammar har 
ökat från 57 % 2017. 

Älgförvaltningsområdets geografiska omfattning har ändrats inför 
jaktåret 2021/2022 vilket kan påverka inventeringsresultaten. 

Länsstyrelsen har varit i kontakt med Jägareförbundet Gävleborg för att 
få deras inspel på älgstammens storlek och den framtida älgjakten. 
Jägareförbundet meddelar att trots att älgstammen är låg och har hög 
rovdjurspredation så gynnas älgförvaltningssystemet av att bibehålla 
älgjakten. Älgjakten bör då inriktas på kalv med stor restriktivitet för 
jakt på vuxna djur.

Länsstyrelse hade möte den 20 juni med älgförvaltningsgruppen som 
kommunicerade att de anser att modellen är obeprövad i länet och i deras 
älgförvaltningsområde vilket inte gör den tillförlitlig. Gruppen för även 
fram att resultatet inte stämmer överens med deras uppfattning om 
älgstammens storlek. Vidare lyfter gruppen att om resultatet från 
modellen skulle vara korrekt skulle älgstammen i stort sett vara 
obefintlig i dagsläget baserat på tidigare års avskjutningar.



Länsstyrelsen Gävleborg Beslut 

2022-06-23 

4 (6)

3503-2022 

Under samma möte meddelade majoriteten av älgförvaltningsgruppen att 
de godkände länsstyrelsens tidigare meddelade förslag att sänka 
avskjutningen från 1,4 älgar/1000 ha till 1,0 älgar/1000 ha. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att älgförvaltningsplanen för Ljusnan-Voxnan 
älgförvaltningsområde är framtagen i enlighet med 18 och 20 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och 
kronhjort (NFS 2011:7).

Länsstyrelsen anser att älgförvaltningsområdet har en kraftigt vikande 
älgstam utifrån inventeringsresultat och avskjutningsstatistik de senaste 
fem åren. Eftersom älgförvaltningsområdet har en låg vinterstam samt 
hög rovdjurspredation av både varg och björn finns det risk för att 
rovdjurspredationen tar en stor del av återväxten av älgstammen. Detta 
skulle i så fall leda till att älgstammen kommer fortsätta vara låg och inte 
ha utrymme att växa tills dess att rovdjurspredationen minskar eller att 
älgreproduktionen ökar. Resultatet från den nationella 
beräkningsmodellen för älg har inte accepterats av 
älgförvaltningsgruppen utan de väljer att gå på älgskötselområdenas 
uppfattning. Länsstyrelsen anser att den fakta som finns ska användas i 
planarbetet. 

Älgförvaltningsgruppen bedömer att vinterstammen är 5 älgar/1000 ha 
trots att resultatet från den nationella beräkningsmodellen för älg visar 
på ett medelvärde på 3,6 älgar/1000 ha. Länsstyrelsen bedömer att det 
inte är sannolikt att skillnaden i älgstammens storlek beror på vandring 
mellan olika älgförvaltningsområden. Länsstyrelsen anser dock att det 
finns anledning att utgå ifrån att älgstammen är något större än 3,6 
älgar/1000 ha då älgförvaltningsgruppen samt ingående 
älgskötselområden hävdar detta. Länsstyrelsen anser att det är mest 
sannolikt att älgstammen i Ljusnan-Voxnans älgförvaltningsområde är 
4,0 älgar/1000 ha vilket ger ett litet utrymme för jakt på 1,0 älg/1000 ha. 

Eftersom älgförvaltningsområdet har både hög predation av björn och 
varg samt att älgstammen är så pass låg så är det befogat att vidta 
försiktighetsåtgärder i avskjutningen. Länsstyrelsen beslutar därav att 
öka kalvandelen i avskjutningen från 50 % till 70 % samt öka andelen 
tjur i avskjutningen från 50 % till 60 %. Åtgärderna vidtas för att 
minimera risken att älgstammen blir så låg att det inte finns utrymme för 
älgjakt kommande år. Ändringarna som länsstyrelsen har vidtagit leder 
till att älgstammen bibehålls på en nivå med 4,0 älgar/1000 ha i 
vinterstam under kommande tre år och att andel tjur av vuxen i 
vinterstam kommer gå från 32 % till 35 % på tre år, se bilaga 3.
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Länsstyrelsen beslutar med stöd av ovanstående motivering att ändra 
älgförvaltningsplanen för Ljusnan-Voxnans älgförvaltningsområde till 
en total avskjutning på 1,0 älg/1000 ha fördelat på 70 % kalv och 60 % 
tjur av vuxen i tre år framöver.

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 föreskrifter.

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

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Monica Eriksson med vilthandläggare 
Elina Eriksson som föredragande. Handläggare Sandra Wahlund har 
medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Viltförvaltningsdelegationen
Jägareförbundet Gävleborg

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Älgförvaltningsplan för Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde
3. Älgfrode med länsstyrelsens beslutade avskjutning
4. Resultat från den nationella beräkningsmodellen för älg
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Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Gävleborg antingen via e-post; 
gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som beslutar om tiden 
kan förlängas. 

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

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

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
gavleborg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange 
diarienummer 3503-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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Observera att länsstyrelsen beslut med dnr 3503-2022 innehåller ändringar som inte framgår av 
älgförvaltningsplanen.
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Område
Datum Tid 08:00

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att en prognos ska erhållas.

Värden som används i modellberäkningen syns i celler med grå bakgrund.

Områdesinformation Områdesinformation
2021 2021

405 771 405 771
9 9

Rovdjursförekomst Rovdjursförekomst
Antal björnar per 100 000 ha 30,0 Antal björnar per 100 000 ha 30,0

1,40 1,4

Vinterstam Målsättning Vinterstam
4,0 4,0

35% 35%

Avskjutning Senaste jakt Avskjutning Senaste jakt

187 187
157 157
181 181

Efter senaste 
jakt Vid jaktstart
4,0 5,5

Enligt Älgobs
Enligt flyg-
inventering Älgstammens egenskaper Vid jaktstart

37% 37%
0,60 0,60

Enligt avskjutning Vid jaktstart
% tjurkalv av alla kalvar 52% 52%

Rovdjur Trafik Övrigt Dödlighet utöver jakt Totalt

18 0 4 22
40 4 2 46
118 2 2 122

Kommentarer

Förutsättningar

2022-06-23 Länsstyrelsen GävleborgSignatur

Områdets areal i ha

3.4

Ljusnan Voxnan

Programversion

Fyll i olivgröna celler om uppgifter finns tillgängliga (använd ej klipp och klistra). Tomma celler innebär att schablonvärden hämtas. 
Förekomst av björn och/eller varg påverkat storleken på schablonvärdena. 

Områdets areal i ha
År vid start av senaste jaktÅr vid start av senaste jakt

Antal älgar per 1000 ha efter jakt
Målsättning

Månad jakten startar

Mängd vargrevir inom området

Antal älgar per 1000 ha

Månad jakten startar

Mängd vargrevir inom området

% tjur av vuxna efter jakt

Antal kalvar

Antal vuxna tjurar
Antal vuxna hondjur

% tjur av vuxna

Antal kalvar per vuxet hondjur

Antal vuxna tjurar

Antal kalvar
Antal vuxna hondjur

Antal älgar per 1000 ha
Älgstammens storlek

Antal vuxna tjurar per år

Antal älgar per 1000 ha
Älgstammens storlek

Älgstammens egenskaper

Antal vuxna hondjur per år

Antal kalvar per vuxet hondjur
% tjur av vuxna

% tjurkalv av alla kalvar

% tjurar av vuxna

Antal vuxna tjurar per år
Antal vuxna hondjur per år
Antal kalvar efter jaktstart per år

Dödlighet utöver jakt

Antal kalvar efter jaktstart per år

Skogsbrukets 
Viltgrupp

3 Förutsättningar



Område
Datum Tid 08:00

Differens i antal älgar i stammen mellan prognos och mål kan avläsas längst ned på sidan.
Uppgifter på senste årets avskjutning och vinterstam syns i celler med grå bakgrund.

2022 2023 2024 2025
Förslag på avskjutning

2021 2022 2023 2024
/2022 /2023 /2024 /2025

Antal per 1000 ha 1,3 1,0 1,0 1,0
% tjur av vuxna 54% 60% 60% 60%
% kalv av totalt 34% 70% 70% 70%

Antal tjurar 187 73 73 73
Antal kor 157 49 49 49
Antal kalvar 181 284 284 284
Totalt 525 406 406 406

Prognos: Älgar efter jakt (vinterstam)
2021 2022 2023 2024
/2022 /2023 /2024 /2025

Antal per 1000 ha 4,0 3,9 4,0 4,0
% tjur av vuxna 32% 34% 34% 35%

Antal tjurar 403 466 459 470 466 459 470
Antal kor 845 895 882 881 895 882 881
Antal kalvar 375 238 274 265 238 274 265
Totalt 1 623 1 599 1 615 1 616 1 599 1 615 1 616

Avvikelse från målet +0 -24 -8 -7

Kommentarer

2022-06-23 Länsstyrelsen GävleborgSignatur

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att 
en prognos ska erhållas. Höj/sänk värden så att mål uppnås. Minustecken på älgar efter jakt betyder överuttag.

Indata3.4

Avskjutning & Prognos

2022-06-23 08:00 Länsstyrelsen 

Ljusnan Voxnan

Programversion
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4 Avskjutning&Prognos



Område
Datum Tid 08:00 Signatur
Programversion

Fyll i uppgifter i räknemodul "Vargrevir i området". Ange namn eller identitet på vargrevir som skall räknas med.
Kontrollera att areal och jaktstartsmånad i blad 3 är ifyllda. Saknas uppgifter kan ingen beräkning göras.
Fyll i björntäthet och andel av respektive revir i området (använd ej klipp och klistra).
Fyll i gröna celler om uppgifter finns. Tomma fält innebär att genomsnittsvärden för region hämtas. 
Värden som används för att beräkna total predation syns i grå celler.
Värden att överföra till blad 3 avläses i modul "Predation i området".

405 771
9

Björn Björn
30,0 30,0

50% 50%
7 Predation älg per vuxen björn 7

93% 93%
6% 6%

93% 93%
122

4
26
396
28

Varg Varg

Namn eller identitet på revir
Andel av revir 
inom området

Predation per 
helt revir Namn eller identitet på revir

Andel av revir 
inom området

Predation per 
helt revir

Loberget 0,40 100 Loberget 0,40 100
Stavsätra 1,00 100 Stavsätra 1,00 100

Totalt 1,40 100 Totalt 1,40 100

80% 80%
10% 10%
20% 20%

14
14
112
90

Totalt Totalt
18 18
40 40
118 118

Kommentarer

Björnpredation vuxen ko

Antal björnar i området
Björnpredation vuxen tjur

% älgkalv av predation
% älgko av predation
% av kalvpredation före  jaktstart

Vargpredation älgkalv efter  jaktstart

Predation vuxen tjur

% älgko av predation

Predation vuxen tjur

Björnpredation älgkalv
Björnpredation älgkalv efter  jaktstart

% älgkalv av predation% älgkalv av predation

Vargpredation älgkalv

% älgko av predation

Vargpredation vuxen ko
Vargpredation vuxen tjur

% av kalvpredation före  jaktstart % av kalvpredation före  jaktstart

Predation älgkalv efter  jaktstart
Predation vuxen ko
Predation älgkalv efter  jaktstart

Predation vuxen ko

Beräkningsstöd predation

Ljusnan Voxnan

Länsstyrelsen Gävleborg

Antal björnar per 100 000 ha

% av kalvpredation före  jaktstart

% vuxna björnar i stammen

% älgko av predation
% älgkalv av predation
Predation älg per vuxen björn

% vuxna björnar i stammen

2022-06-23

3.4

Områdets areal i hektar
Månad jakten startar

Björn per 100 000 ha

Vargrevir i området

Predation i området

Skogsbrukets 

Bilaga I Beräkn.stöd predation



Cell i ÄFPmall
Registrerad areal för området (ha) 405 771 C6

1.1 Mål för älgstammens utveckling inom älgförvaltningsområdet 
År 2022 2023 2024
Vinterstam älg/ 1000 ha 3,9 4,0 4,0 B42-D42

Medel 2022-2024
Andel tjur av vuxna, i Älgobs 36% B46
Antal kalvar per hondjur, i Älgobs 0,63 B47
Målsättning kalvandel i avskjutning 70% B48

4.1 Avskjutning för älgförvaltningsområdet 
År 2022 2023 2024
Tjur 73 73 73 B249-D249
Hondjur 49 49 49 B250-D250
Kalv 284 284 284 B251-D251

När du kopierar till planmallen, använd funktionerna Kopiera och Klistra in.

Uppgifter i punkt 1.1 beskriver förväntat utfall utifrån avskjutning i punkt 4.1. 

Om utfall ej sammanfaller med  de mål ni har bör avskjutning anpassas så att utfall och ert mål sammanfaller.

OBS! Stryk eller ändra inga uppgifter i detta blad. Använd istället flik 3 och 4 för att ändra innehåll.

Denna sida är avsedda att fungera som underlag för att kopiera uppgifter i ÄFPmall



ÄFO ÄFOid År Areal Täthet efter jakt 2,5p 5p 95p 97,5p Medeltäthet
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2013 255209 8,95 7,83 8 11,34 11,81 9,43
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2014 380638 8,89 7,62 7,83 11,32 11,84 9,34
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2015 379035 8,63 7,46 7,65 11,11 11,63 9,12
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2016 383449 8,16 7,03 7,21 10,46 10,96 8,6
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2017 376147 7,09 6,03 6,21 9,14 9,55 7,48
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2018 386636 5,68 4,77 4,94 7,48 7,84 6,05
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2019 382157 4,95 3,94 4,12 6,44 6,75 5,18
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2020 387019 4,07 3 3,16 5,21 5,46 4,14
Ljusnan-Voxnan äfo-21-005 2021 397837 3,62 2,34 2,51 4,75 5,02 3,57
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