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Till:
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701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Kungörelsedelgivning

Inrättande av älgförvaltningsgrupper 
i Örebro län 2021-01-19 – 2024-01-18
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 3 d § jaktförordningen, att inrätta 
älgförvaltningsgrupper bestående av de personer som framgår av bilaga 2. 
Ledamöterna utses för perioden den 19 januari 2021 till och med den 18 januari 
2024. Personer markerade med asterisk (* ) utses till ordförande för respektive 
grupp. 
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 23 februari 2021 på 
Länsstyrelsen, Stortorget 22, Örebro samt på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/orebro.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har bjudit in berörda organisationer att lämna in förslag på 
ledamöter till länets älgförvaltningsgrupper inför en ny treårs-period från och med 
den 17 januari 2021. Av inbjudan framgick att en jämn könsfördelning bör 
eftersträvas samt att Länsstyrelsen gärna såg att andelen kvinnor ökar och som ett 
minimum speglar den faktiska andelen kvinnor inom respektive 
verksamhetsområden.
Länsstyrelsen har från åtta markägarorganisationer (StoraEnso, Sveaskog, 
Holmen Skog, Jordägareförbundet, LRF, Västerås Stift, HäradSkog och 
Mellanskog) tagit emot ett gemensamt förslag till ledamöter samt förslag på 
ordförande i respektive älgförvaltningsgrupp som ska representera markägarna. 
Jägareförbundet har lämnat in förslag på 18 personer och Jägarnas Riksförbund 
har lämnat in förslag på fyra personer som ska representera jägarna. Eftersom 
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jägarnas organisationer har totalt 21 ledamotsplatser har järgarorganisationerna 
därefter kommit överens om vilka personer som de önskar tillsätta.

Motivering till beslutet
För ett älgförvaltningsområde ska länsstyrelsen inrätta en älgförvaltningsgrupp 
enligt 3 d § jaktförordningen. Om ett älgförvaltningsområde berör fler än ett län, 
ska älgförvaltningsgruppen för området inrättas av länsstyrelsen i det län där 
huvuddelen av området ska vara belägen. 
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 (NFS 
2011:7) och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort utses ledamöterna för tre 
år.
Länsstyrelsen arbetar utifrån jämställdhetspolitikens delmål om en jämn 
fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 
Länsstyrelsen konstaterar att könsfördelningen i det inlämnade förslagen inte är 
tillfredsställande men har förbättrats sedan föregående uppdragsperiod. 
Länsstyrelsen finner att ledamöter och ordförande kan utses enligt de förslag som 
inkommit från markägareorganisationerna, Jägareförbundet Örebro län samt 
Jägarnas Riksförbund.
Länsstyrelsen uppmanar organisationerna till att noggrant undersöka om det finns 
möjlighet att föra in kvinnor på lediga poster i älgförvaltningsgrupperna, i de fall 
vakanser uppstår under mandatperioden.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 3 d och 59 §§ jaktförordningen (1987:905) samt 
49 § delgivningslagen (2010:1932).

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Maria Larsson med vilthandläggare Johanna 
Månsson Wikland som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
länsråd Anna Olofsson och enhetschef Mona HansErs deltagit.

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

Page 2 of 7

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Beslut 3(3) 

2021-01-19 6472-2020

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Utsedda ledamöter i älgförvaltningsgrupperna
3. Sändlista
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

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 Örebro län antingen via e-post; orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen senast den 23 februari 2021. 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, 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, orebro@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange diarienummer 6472-2020.
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Älgförvaltningsgrupper i Örebro län

Område Markägare/ Ledamot
Namn Jägare * = ordförande
1. Hökhöjden Markägare Per Forsman *

Arinbjörn Kindströmer
Erik Björnlund

Jägare Ewa-Leena Johansson
Bo Jansson
Roger Nordström

2. Malingsbo Markägare Börje Eriksson*
Monika Petré
Bo Edstam

Jägare Torbjörn Andersson
Göran Cederlund
Per Strandberg

3. Kilsbergen   Markägare Erik Björnlund *
Lars Carlsson
Helena Vilhelmsson

Jägare Nils-Olof Eriksson
Axel Bergman
Lennart Eklund

4. Frövi            Markägare Per Sandberg*
Axel Roos
Leif Bergman

Jägare Tommy Freijd
Rickard Axdorff
Anders Lundkvist

5. Örebro läns
västra

Markägare David Hedlund *
Anders Carlsson
Gustaf Ericsson
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Jägare Ingemar Ziljat
Henrik Widlund
Bengt Rönnqvist

6. Örebro läns Markägare David Hedlund*
sydöstra Karl-Fredrik Leijonhufvud

Sandra Hamilton
Jägare Björn Löfgren

Per Thelin
Lennart Eklund

7. Tiveden Markägare David Hedlund*
Lars-Åke Letskog
Billy Gilbertsson

Jägare Samuel Svanberg
Christofer Carlander
Robert Oskarsson
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1(1)

Utsedda ledamöter enligt beslutet
Tidigare ledamöter uppdragsperiod år 2018-2020
Lantbrukarnas Riksförbund Örebro, orebro@lrf.se
Närkes-Östergötlands Jordägareförening, c/o Carl-Fredrik Hamilton, 
cfh@booegendom.se, noj@jordagarna.se
Sveaskog Förvaltnings AB, Marknadsområdeskontor Örebro, Box 404, 
703 61 Örebro samt Anna Stridsman, anna.stridsman@sveaskog.se 
Stora Enso Skog AB, Michael Larsson, michael.larsson@storaenso.com, 
Per Forsman, per.forsman@storaenso.com
Mellanskog VO Örebro, Bettorpsgatan 10, 703 69 Örebro, samt Karin 
Janzon, lerviksgard@gmail.com och Kolbjörn Kindströmer, 
kindstromer@gmail.com
HäradSkog, Martin Strandberg, martin.strandberg@haradskog.se, 
info@haradskog.se
Västerås stift, vasteras.stift@svenskakyrkan.se
Strängnäs stift, strangnas.stift@svenskakyrkan.se
Karlstad stift, karlstadsstift@svenskakyrkan.se
Holmen Skog, Mats Nilsson, mats.nilsson@holmenskog.com
Svenska Jägareförbundet Örebro, Strågatan 3, 653 43 Karlstad samt 
Johan Stedt, Johan.Stedt@jagareforbundet.se, Göran Eriksson, 
Goran058214388@hotmail.com, Göran Mejsö, mejsjog@gmail.com samt 
Ingvar Hellquist, Ingvar.Hellquist@jaktpond.se
Svenska Jägareförbundet Dalarna, Krontallsvägen 10, 791 55 Falun
Jägarnas Riksförbund, jrf@jagarnasriksforbund.se och Lennart Eklund 
eketorp541@gmail.com
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se och Martin Wallgärd, 
martin.wallgard@skogsstyrelsen.se
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