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Ändring av älgförvaltningsområde 8 i Jönköpings län  

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 c § jaktförordningen (1987:905) och 
7 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och 
kronhjort (NFS 2011:7) att ändra gränsdragningen mellan Jönköpings läns 
älgförvaltningsområde 8 och Västra Götalands läns älgförvaltningsområde 
7 enligt bifogad karta (bilaga 1). 

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

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen beslutade den 31 januari 2012 /(dnr 218-707-2012) om in-
delning av länet i 8 älgförvaltningsområden.  

 
Enligt 7 § Naturvårdsverkets förseskrifter (NFS 2011:7) ska Länsstyrel-

sen ansvara för att indelningen i älgförvaltningsområden är ändamålsenlig. 
Länsstyrelsen får efter samråd med berörda älgförvaltningsgrupper och i 
samråd med berörda länsstyrelser besluta om ändring av indelningen. 

 
Fråga har uppkommit om ändring av gränsen mellan älgförvaltningsom-

råde 8 i Jönköpings län och älgförvaltningsområde 7 i Västra Götalands län. 

 

Redogörelse av ärendet 

Vid indelningen i älgförvaltningsområden 2012 beslutades att gräns mel-
lan förvaltningsområden i Jönköpings och Västra Götalands län skulle följa 
länsgränsen. 
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Beslutet om indelning mellan älgförvaltningsområde 8 i Jönköpings län 
och älgförvaltningsområde 7 i Västra Götalands län överklagades av Hö-
kensås älgskötselområde och Havsjöbergs Jaktklubbs älgskötselområde. Vid 
överprövning av ärendet fastslog Naturvårdsverkets att en förutsättning för 
ett länsöverskridande älgförvaltingsområde är att berörda länsstyrelser är 
överens.  

 
Länsstyrelserna i de båda länen har under 2014 utrett frågan om ändring 

av gränsdragningen.  
 
Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län har sedan beslutet om älg-

förvaltningsområden togs i januari 2012 hållits informerade om och varit 
involverade genom länets klövviltsutskott i processen i det överprövade 
ärende och arbetet kring samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland 
om en ny gräns mellan de berörda älgförvaltningsområdena. 

 
Företrädare för berörda älgförvaltningsgrupper har tillstyrkt förändring-

en. 

 

Skäl för Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen bedömer att de gjorda förändringarna är ändamålsenliga 
för älgförvaltningen i de berörda älgförvaltningsområdena. Den ändrade 
gränsdragningen kommer i större utsträckning än tidigare följa naturlig 
gränsdragning för älgens rörelser. Inom området finns sedan länge en eta-
blerad samverkan inom älgförvaltningen över länsgränsen som nu kan ut-
vecklas vidare. 

 
Bilagd karta med gränser för älgförvaltningsområde 8 gäller som del av beslu-

tet. 
 
 

_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart. 
 

 
 
 
Minoo Akhtarzand 
landshövding 
 Ingemar Sjöberg 
 viltvårdshandläggare 
 


