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BESLUT

AVDELNINGEN FÖR NATURVÅRD
Nathalie Kindbladh
Vilthandläggare
Telefon 010-224 94 69
nathalie.kindbladh@lansstyrelsen.se

Datum

Dnr

2020-12-08

218-5397-2020

Enligt sändlista

Älgförvaltningsgrupper i Västmanlands län 2021–2023
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3d § jaktförordningen (1987:905) om
älgförvaltningsgrupper bestående av de personer som framgår av listan i bilaga 2.
Länsstyrelsen fastställer enligt samma bilaga ordförande i respektive grupp.
Ledamöterna i grupperna utses för perioden från och med den 1 januari 2021 till
och med 31 december 2023.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
utan hinder av att det överklagas.

Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom
kungörelsedelgivning. Beslutet fattas med stöd av 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 till och med den 15 januari 2021 på
Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås samt på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/vastmanland.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen begärde den 17 september 2020 förslag på ledamöter till länets
älgförvaltningsgrupper från markägarnas och jägarnas organisationer.
Länsstyrelsen har från markägarorganisationerna mottagit ett gemensamt förslag
till ledamöter representerande markägarna i respektive älgförvaltningsgrupp.
Länsstyrelsen har från Svenska Jägareförbundet Västmanland och Jägarnas
Riksförbund Västmanland mottagit förslag till ledamöter representerande jägarna i
respektive älgförvaltningsgrupp.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl till att utse ledamöter och ordförande till
älgförvaltningsgrupperna enligt inkomna förslag från organisationerna enligt
bilaga 2.

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 d § jaktförordningen ska länsstyrelsen för ett älgförvaltningsområde
inrätta en älgförvaltningsgrupp. En älgförvaltningsgrupp ska bestå av sex
ledamöter, varav tre utses på förslag av markägarnas organisationer och tre på
förslag av jägarnas organisationer. Till ordförande i älgförvaltningsgruppen ska
länsstyrelsen utse en av de ledamöter som företräder markägarintresset.
Enligt 23 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) utses ledamöterna för tre år.
Enligt 59 § jaktförordningen får länsstyrelsen förordna att beslut enligt denna
förordning skall gälla utan hinder av att det har överklagats.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga 1 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Johan Wretenberg med vilthandläggare
Nathalie Kindbladh som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Lista över ledamöter i älgförvaltningsgrupperna

Sändlista
Utsedda ledamöter i älgförvaltningsgrupperna enligt bilaga 2
Tidigare ledamöter i älgförvaltningsgrupperna
Älgskötselområden och licensområden i älgförvaltningsområdena
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Viltförvaltningsdelegationen
Naturvårdsverket

BESLUT

Jägareförbundet i Västmanland
Jägarnas Riksförbund
Mellanskog Skogsägarna
Holmen AB
Sveaskog AB
Gysinge Skog AB
Prästlönetillgångar Västerås Stift
Stora Enso Skog AB
Karl Hedin AB
Stiftelsen Skogssällskapet i Västerås
Östra Svealands Jordägareförening
Westmannastiftelsen
Lantbrukarnas Riksförbund Västmanland
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Bilaga 1
Datum
Dnr
Överklagandehänvisning
Naturvårdsverket
218-5397-2020
2020-12-08

Ni kan överklaga beslutet
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 Västmanlands län antingen via e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med
post; Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås.
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.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla





vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
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, vastmanland@lansstyrelsen.se,
eller via växeltelefonnummer 010-224 90 00. Ange diarienummer 5397-2020.

