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Beslut
Naturvårdsenheten

Datum

Diarienummer

2020-09-04

218-3702-2020

Västjämtlands älgskötselområde
c/o Jörgen Söderback

Fastställande av älgskötselplan för
Västjämtlands älgskötselområde
Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Västjämtlands älgskötselområde med
områdesnummer 23-04-01-501-Ä att gälla till och med utgången av jaktåret
2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen begärde den 20 maj 2020 in en ny älgskötselplan från Västjämtlands
älgskötselområde för kommande treårsperiod.
Västjämtlands älgskötselområde inom den 9 juni 2020, genom Västjämtlands
älgförvaltningsgrupp, med ansökan om ny älgskötselplan för älgskötselområdet.
Länsstyrelsen begärde den 15 juli 2020 in ytterligare kompletteringar från
Västjämtlands älgskötselområde. Begärda kompletteringar inkom till Länsstyrelsen den
29 juli 2020.
Länsstyrelsen begärde den 30 juli 2020 yttrande över älgskötselplanen från
Västjämtlands älgförvaltningsgrupp. Eventuella yttranden skulle vara länsstyrelsen
tillhanda senast den 20 augusti 2020. Något yttrande har inte kommit in.

Motivering till beslutet
För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan. Älgskötselplanen ska bidra till
en adaptiv förvaltning och till att nå älgförvaltningsplanens mål. En älgskötselplan ska
vara framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och
viltvårdsområdesföreningar. Älgskötselplanen ska sedermera förankras i ett samråd med
älgförvaltningsgruppen och sedan fastställas av Länsstyrelsen. För att fastställas ska
planen alltid minst innehålla de kriterier som ställs i Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2011:7).
En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte Länsstyrelsen beslutar annat.
Länsstyrelsen vill även betona vikten av en väl förankrad älgskötselplan med berörda
fastighetsägare, jakträttsinnehavare och viltvårdsområdesföreningar innan den tas vidare
för samråd med berörd älgförvaltningsgrupp och slutligen Länsstyrelsen för
fastställande.
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Länsstyrelsens bedömning är att Västjämtlands älgskötselplan är framtagen i enlighet
med de kriterier som ställs. Älgskötselplanen kan därför fastställas för en treårsperiod.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 § jaktförordningen (1987:905) andra stycket framgår det att för ett
älgskötselområde ska det finnas en skötselplan.
Enligt 27 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) ska 27 § en älgskötselplan bifogas ansökan om registrering av
älgskötselområde och ska fastställas av länsstyrelsen. Älgskötselplanen ska bidra till en
adaptiv förvaltning och till att älgförvaltningsplanens mål genomförs. Planen ska tas
fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen.
En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte länsstyrelsen beslutar annat, och
ska alltid innehålla
1. en beskrivning av den långsiktiga målsättningen för skötseln av älgstammen
inom området,
2. en uppföljning av föregående älgskötselplan,
3. en bedömning av förekomsten av älg inom området, fördelat på tjur, ko och
kalv, utifrån vinterstam och i förekommande fall uppdelad på fast stam och
vandringsälgar,
4. en beskrivning av betessituationen i området och vilka åtgärder som ska vidtas
för att begränsa skador av älg på gröda och skog inklusive biologisk mångfald,
5. en beskrivning av de åtgärder som kan vidtas om uppsatta mål för förvaltningen
inte ser ut att kunna uppnås, exempelvis för att minska risken för trafikskador
orsakade av älg,
6. en redovisning av de inventeringar som planeras att genomföras under
planperioden,
7. uppgift om hur stor den årliga avskjutningen bör vara fördelat på tjur, ko och
årskalv samt
8. älgförvaltningsgruppens skriftliga tillstyrkan av älgskötselplanen.
Skulle älgförvaltningsgruppen inte tillstyrka att länsstyrelsen fastställer älgskötselplanen
ska länsstyrelsen ta ställning till om planen ändå kan fastställas.

Information
Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av
älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsens
fastställande. I god tid innan treårsperioden passerat ska en ny plan ha tagits fram.
Om förvaltningsgruppen framför synpunkter på planens inriktning eller dess efterlevnad
kan det vara nödvändigt med revidering. Vidare gäller att om det under planperioden
visar sig att förändringar är nödvändiga för att nå målen, så ska planen revideras och
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meddelande om detta skickas till Länsstyrelsen. Om skötselområdets areal förändras
med mer än 10 % bör en ny skötselplan utarbetas.
Länsstyrelsen påminner om att innebörden av detta beslut ska meddelas de
fastighetsägare, jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningar
som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av fält- och viltchef Henrik Hansson med naturvårdshandläggare
Jerk Sjöberg som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor:
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Älgskötselplan för Västjämtlands älgskötselområde

Kopia till:
Västjämtlands älgförvaltningsgrupp

Bilaga 1
Beslut
Överklagandehänvisning
Naturvårdsverket

Du kan överklaga beslutet
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Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Naturvårdsverket.
Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga
överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller
med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 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.
Ditt överklagande ska innehålla





vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se,
eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 3702-2020.
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