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Beslut om godkännande av älgförvaltningsplan 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna bifogad revidering av älgförvaltningsplan för 
älgförvaltningsområde 5 i Södermanlands län. Förvaltningsplanen är giltig till och med 
utgången av jaktåret 2019.  

Beskrivning av ärendet 
Älgförvaltningsgrupp 5 har inkommit med en ansökan om att förlänga den utgående 
förvaltningsplanen så att 2019 års planerade avskjutning är densamma som inför jaktåret 
2018. Skälet till att en ny treårsplan inte upprättas är att förvaltningsgruppen inte har 
informerats sig om att en ny förvaltningsplan behövde upprättas inför jaktåret 2019 och har 
efter påminnelse från länsstyrelsen inte haft tid att upprätta en ny plan.  
Förvaltningsgruppen är eniga om att ansöka om en förlängning av den utgående planen. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att det finns ett större värde i att upprätta en väl genomarbetad 
förvaltningsplan baserad på inventeringar och samråd istället för att hasta fram en ny 
treårsplan som är dåligt underbyggd. Dessutom pågår en process där antalet 
förvaltningsområden i Södermanland kan komma att förändras efter beslut under 
viltförvaltningsdelegationens sammanträde den 4 december 2019. Det är därmed inte 
troligt att förvaltningsområde 5 kommer finnas kvar med sin nuvarande utbredning efter 
jaktåret 2019. Därför finns skäl att avvakta med att upprätta en ny treårsplan. Med 
bakgrund av ovanstående kan länsstyrelsen godkänna att den tidigare förvaltningsplanen 
förlängs till att gälla även jaktåret 2019. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
18 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 
2011:7) 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av vilthandläggare Viktor Tylstedt. Avdelningschef Johan 
Varenius har också deltagit i beslutet. 

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

Kopia till 
Skogsstyrelsen 
Henaredalen-Helgesta älg- och kronhjortskötselområde 
Husby-Årdala älg- och kronhjortskötselområde 
BBL:s älg- och kronhjortskötselområde 
Forsnäs licensområde 

Bilagor

1. Hur du överklagar länsstyrelsens beslut
2. Älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde 5
3. Underskrifter från älgförvaltningsgrupp 5

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 
Överklagandehänvisning 
Naturvårdsverket 

Du kan överklaga beslutet 
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 i Södermanlands län antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Södermanlands län, 
611 20 NYKÖPING. 
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, 
sodermanland@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 8041-2019. 



ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN 

Namn på älgförvaltningsområdet 

Älgförvaltningsplan för perioden 

Reviderad datum 

Revidering orsak 

Registrerad areal för ÄFO (ha) 

Registrerad areal ÄSO totalt (ha) 

Registrerad areal licensområden 

Antal älgskötselområden 

Antal licensområden 

Registrerande län 

ÄFO nummer i länsstyrelsens register 

Fastställd av länsstyrelsen den 

INNEHÅLL: 

2016' 

4. HANDLINGSPLAN FRÅN NULÄGE Till MÅlUPPFVLlNAD

4.1 Planerad avskjutning

4.2 Avskjutningsförslag licensområden

4.3 Planerade inventeringar
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Utvärdering 

Kopia av Älgfövaltningsplan 2016 
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