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Beslut
Datum
2022-06-23

Diarienummer
3504-2022

Ljusdal Ramsjö älgförvaltningsområde

Godkännande av älgförvaltningsplan
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att godkänna bifogad älgförvaltningsplan för
Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde med följande ändringar i
avskjutning:

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Antal
älg/1000 ha

0,7

0,7

0,7

Andel kalv i
%

70

70

70

Andel tjur i
%

60

60

60

Antal tjur

20

20

20

Antal ko

13

13

13

Antal kalv

77

77

77

Planen är giltig till och med jaktåret 2024/2025.

Beskrivning av ärendet
Den 29 april inkom Ljusdal-Ramsjö 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.
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En jägarrepresentant har inte godkänt älgförvaltningsplanen med
motiveringen att det tidigare hårda jakttrycket samt de stigande
stammarna av både varg och björn medför att älgförvaltningsområdet
inte har en jaktbar stam. Resterande medlemmar i
älgförvaltningsgruppen har godkänt planen.
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 6,0 älg/1000 ha och att beräkningsmodellen
visar ett medelvärde på 4,1 (min 2,1 - max 6,6) älg/1000 ha.
Länsstyrelsen begärde den 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 korrigerade uppgifter i planen då
den enligt länsstyrelsens beräkning inte nådde den angivna
målsättningen för vinterstammens storlek.
Älgförvaltningsgruppen återkopplade den 3 juni med ett förtydligande
att de anser att alla intryck, information och statistik ska hanteras utifrån
lokal kännedom. Fakta ifrån insamlad statistik, älgobs och skador på
skogen anges väga tyngre än resultatet från den nationella
beräkningsmodellen. Älgförvaltningsgruppen påtalar att planen bygger
på en samlad bild över älgförvaltningsområdet.
I protokoll från älgförvaltningsgruppens möte den 1 juni framkommer
att gruppen står fast vid planen trots länsstyrelsen begäran om ändring. I
protokollet framkommer även att gruppen anser att det finns en mängd
faktorer som påverkat områdets teoretiska beräkningar. Det framkommer
att gruppen värdesätter den lokala kunskapen och att det finns en oro att
teoretiska beräkningar som har ovissa förutsättningar kommer försvåra
anpassningen av älgförvaltningen utifrån den lokala variationen som
finns inom älgförvaltningsområdet.
Länsstyrelsen informerade älgförvaltningsgruppen den 7 juni om att
planen inte kan godkännas i dess befintliga skick. Detta utifrån
tillgängliga fakta om området. Länsstyrelsen gav älgförvaltningsgruppen
möjlighet att revidera älgförvaltningsplanen. Länsstyrelsen understryker
att den nationella beräkningsmodellen bidrar med den bästa kunskapen
vi har idag och resultatet ska användas i förvaltningen av älgstammen.
Länsstyrelsen informerade även att 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.
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Enligt den nationella beräkningsmodellen så ligger
älgförvaltningsområdet på smärtgränsen för vad som kan anses vara en
förvaltningsbar stam.
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.
Spillningsinventering har genomförts i Ljusdals älgskötselområde.
Resultatet från årets spillningsinventeringen visar på 5,5 älgar/1000 ha i
älgskötselområdet. Över tid så har älgstammen varierat inom
älgskötselområdet mellan 8,1 älgar/1000 ha år 2017 och 6,3 älgar/1000
ha år 2015.
Resultatet från skogsbetesinventering visar att genomsnittet på tre år är
att 9 % av tallstammar i ungskog skadas årligen av vilt och att 76 % av
tallstammar är utan viltskador. Resultatet för skadade tallstammar i
ungskog har minskat från 14 % år 2019 och resultatet från andel
oskadade tallstammar har ökat från 64 % 2015.
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.
Skandulv meddelade länsstyrelsen den 16 juni att de har gjort en
spillningsinventering i vargreviret Prästskogen som täcker knappt
hälften av Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde. Inventeringsresultatet
påvisar en älgstam på 6,6 älgar/1000 ha inom reviret.
Vid mötet med länsstyrelsen den 20 juni kommunicerade
älgförvaltningsgruppen 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 och ställer sig frågande till vad det är som gör
att det skiljer sig så mycket. Gruppen hänvisar till att resultatet från
spillningsinventeringen i vargreviret Prästskogen styrker
älgförvaltningsgruppens bedömning att älgstammen är 6,0 älgar/1000 ha
och inte 4,1 älgar/1000 ha.
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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.
Älgförvaltningsgruppen kommunicerade under mötet att det var mer
lämpligt att bibehålla älgstammens nuvarande nivå under hela
planperioden än att sänka den vilket var gruppens ursprungliga
målsättning.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att älgförvaltningsplanen för Ljusdal-Ramsjö
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 anser länsstyrelsen att det
finns risk för att rovdjurspredationen tar 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. Länsstyrelsen anser att den fakta som finns ska
användas i planarbetet.
Älgförvaltningsgruppen bedömer att vinterstammen är 6 älgar/1000 ha
trots att resultatet från den nationella beräkningsmodellen för älg visar
på ett medelvärde på 4,1 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 4,1
älgar/1000 ha då majoriteten av älgförvaltningsgruppen hävdar detta.
Länsstyrelsen anser även att resultatet från spillningsinventeringen i
vargreviret Prästskogen påvisar att älgstammen kan vara något högre än
beräkningsmodellens resultat. Länsstyrelsen vill trycka på att
spillningsinventeringsresultatet inte ska ses som ett faktiskt värde av
älgstammen utan ska användas som ett trendverktyg.
Länsstyrelsen anser att det är mest sannolikt att älgstammen i LjusdalRamsjö älgförvaltningsområde är 5,0 älgar/1000 ha vilket ger ett litet
utrymme för jakt på 0,7 älg/1000 ha.
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Eftersom älgförvaltningsområdet har både hög predation av björn och
varg samt att älgstammen är så pass låg så anser länsstyrelsen att det är
nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder i avskjutningen. Länsstyrelsen
beslutar därav att öka kalvandelen i avskjutningen från 50 % till 70 %
samt att 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 5,0 älgar/1000 ha i vinterstam under
kommande tre år och att andel tjur av vuxen i vinterstam kommer gå
från 29 % till 33 % på tre år, se bilaga 3.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av ovanstående motivering att ändra
älgförvaltningsplanen för Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde till en
total avskjutning på 0,7 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. I den slutliga handläggningen har
också handläggare Sandra Wahlund medverkat.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Viltförvaltningsdelegationen
Jägareförbundet Gävleborg

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
Älgförvaltningsplan för Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde
Älgfrode med länsstyrelsens beslutade avskjutning
Resultat från den nationella beräkningsmodellen för älg
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Överklagandehänvisning
Naturvårdsverket
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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 3504-2022.
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