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Elektronisk delgivning 

 

Älgförvaltningsgrupper i Södermanlands län 2023-2025 

Beslut 
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att utse de personer som framgår av bilaga 1 att 
vara ledamöter i älgförvaltningsgrupperna inom respektive älgförvaltningsområde. 
Ledamöterna utses för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2025. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder 
av att det överklagas. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har den 25 augusti 2022 begärt in förslag från markägarnas och jägarnas 
organisationer på ledamöter till länets älgförvaltningsgrupper i våra två 
älgförvaltningsområden. 

Länsstyrelsen har mottagit ett gemensamt förslag på markägarrepresentanter i 
älgförvaltningsgrupperna för älgförvaltningsområde ett (1) och två (2) från Lantbrukarnas 
Riksförbund, Föreningen Sörmländska jordägare, Mellanskog, Häradsskog, Sveaskog och 
Holmen Skog. Organisationerna har även föreslagit en ordförande för respektive 
förvaltningsgrupp.  

Länsstyrelsen har mottagit ett gemensamt förslag på jägarrepresentanter i 
älgförvaltningsgrupperna för älgförvaltningsområde ett (1) och två (2) från Jägarnas 
Riksförbund och Svenska Jägareförbundet. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen finner skäl att utse ledamöter enligt det gemensamma förslag som kommit in 
från markägarnas och jägarnas organisationer. Länsstyrelsen finner också skäl att utse 
ordförande enligt de förslag som kommit in från markägarnas organisationer. 

 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Beslutet är fattat med stöd av 3 d § jaktförordningen (1987:905) samt 23 §  
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) 
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Diarienummer  
5496-2022  
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Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av t.f enhetschef Jenny Askenfelt med vilthandläggare Viktor Persson som 
föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Sändlista 
Föreningen Sörmländska Jordägare, fsj@jordagarna.se  
Föreningen Jordägare i Östergötland-Södermanland, axel@tolefors.se  
Småbrukare i Sörmland, solhem2012@hotmail.se  
Strängnäs Stift, strangnas.stift@svenskakyrkan.se  
Holmen Skog, anna.baglioni@holmen.com  
HäradSkog, martin.strandberg@haradskog.se 
Mellanskog VO Sörmland, ida.baath@mellanskog.se  
Skogssällskapet, peter.calderon@skogssallskapet.se  
Sveaskog, info@sveaskog.se  
Stora Enso Skog, skog.remiss@storaenso.com  
Svenska Jägareförbundet, hanna.kekkonen@jagareforbundet.se  
Jägarnas Riksförbund, hasse.hle@gmail.com  
Lantbrukarnas Riksförbund, sodermanland@lrf.se 
Martin Jeppson 
Gustav Wennerberg-Eriksson 
Johan Trolle-Löwen 
Torgny Lindgren 
Ingemar Parck 
Tomas Andersson 
Jan Larsson 
Johan Nilsson 
Oscar von Stockenström 
Stefan Edsvid 
Arne Lundin 
Anders Eriksson 

Bilagor 
1. Ledamöter i älgförvaltningsgrupperna 
2. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
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Bilaga 1. Ledamöter utsedda för respektive älgförvaltningsgrupp 

 

Älgförvaltningsgrupp 1 
Martin Jeppsson  Markägarrepresentant  Ordförande 
Gustav Wennerberg-Eriksson Markägarrepresentant  Ledamot 
Johan Trolle-Löwen  Markägarrepresentant  Ledamot 
Torgny Lindgren  Jägarrepresentant  Ledamot 
Ingemar Parck  Jägarrepresentant  Ledamot 
Tomas Andersson  Jägarrepresentant  Ledamot 

 
Älgförvaltningsgrupp 2 
Jan Larsson   Markägarrepresentant  Ordförande 
Johan Nilsson  Markägarrepresentant  Ledamot 
Oscar von Stockenström  Markägarrepresentant  Ledamot 
Stefan Edsvid  Jägarrepresentant  Ledamot 
Arne Lundin   Jägarrepresentant  Ledamot 
Anders Eriksson  Jägarrepresentant  Ledamot 
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     Bilaga 2 

Överklagandehänvisning 
Naturvårdsverket 

 

 
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 
Södermanlands län antingen via e-post; sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Södermanlands län, 611 86 Nyköping. 

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 samt uppge 
sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, sodermanland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange diarienummer 5496-2022.  
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