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Samtliga länsstyrelser, 
utom Länsstyrelsen i Gotlands län 

  
  

Beslut om undantag från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort 

Beslut 
Naturvårdsverket medger att länsstyrelsen vid beslut som fattas enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg 
och kronhjort får göra avsteg från föreskrifterna enligt följande. 
 
Länsstyrelsen får besluta att godkänna en älgförvaltningsplan enligt 
18 § NFS 2011:7 även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras i enlighet 
med vad som framgår av 18 § andra stycket 3 NFS 2011:7.  
 
Länsstyrelsen får besluta att godkänna en älgförvaltningsplan enligt 18 § NFS 
2011:7 för en kortare period än tre år.  
 
Länsstyrelsen får besluta att fastställa en älgskötselplan enligt 27 § NFS 2011:7 
även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras i enlighet med vad som 
framgår av 27 § första stycket NFS 2011:7.  
 
Detta beslut gäller till och med den 31 december 2021.  
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Skäl 

Aktuella bestämmelser 

Älgförvaltningsplan 
Av 3 d § jaktförordningen framgår att älgförvaltningsgruppen ska upprätta en 
älgförvaltningsplan för ett älgförvaltningsområde. Älgförvaltningsplanen ska 
godkännas av länsstyrelsen. 
 
Av 18 § första stycket NFS 2011:7 framgår att en älgförvaltningsplan ska tas 
fram för en period om tre år. Av andra stycket samma bestämmelse framgår att 
älgförvaltningsgruppen för ett älgförvaltningsområde minst en gång om året ska 
genomföra protokollförda samråd med i älgförvaltningsområdet registrerade 
älgskötselområden samt med berörda myndigheter. Av tredje stycket samma 
bestämmelse framgår att synpunkter som inhämtats vid samrådet ska ligga till 
grund för älgförvaltningsplanen.  
 

Älgskötselplan 
Av 3 § jaktförordningen (1987:905) framgår att det för ett älgskötselområde ska 
finnas en älgskötselplan.  
 
Av 27 § NFS 2011:7 framgår att en älgskötselplan för ett älgskötselområde ska 
fastställas av länsstyrelsen. Planen ska tas fram efter samråd mellan 
älgskötselområdet och älgförvaltningsgruppen.  
 

Naturvårdsverkets möjlighet att medge undantag från NFS 2011:7 
Enligt 63 § NFS 2011:7 kan Naturvårdsverket, om särskilda skäl föreligger, 
medge att länsstyrelsen vid beslut gör avsteg från föreskrifterna. 
 

Naturvårdsverkets bedömning 
Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. framgår att föreningar, för 
att undvika spridning av covid-19, om möjligt bör skjuta upp årsmöten och 
föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.  
 
Arbetet med förvaltning av älg sker till stor del genom frivilliga insatser där 
representanter från t.ex. älgförvaltningsgrupper, älgskötselområden och 
myndigheter medverkar i olika samråd. Dessa sker ofta genom fysiska 
sammankomster med en grupp personer. Av NFS 2011:7 framgår att vissa 
samråd ska hållas årligen och att de ska protokollföras. Synpunkter som har 
inhämtats vid samråden ligger till grund för flera av de beslut som länsstyrelsen 
fattar inom älgförvaltningen. Naturvårdsverket anser att samråden i många fall 
går att jämställa med den typ av möten som sker inom föreningslivet. För att 
undvika spridning av covid-19 i samhället beslutar Naturvårdsverket i detta fall 
att det föreligger särskilda skäl att medge att länsstyrelsen får fatta beslut utan att 
kravet om samråd i NFS 2011:7 är uppfyllt enligt nedan.  
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 Beslut om godkännande av älgförvaltningsplan enligt 18 § NFS 2011:7 i 
det fall älgförvaltningsgruppen inte har genomfört samråd med i 
älgförvaltningsområdet registrerade älgskötselområden samt med berörda 
myndigheter.  
 

 Beslut om fastställande av älgskötselplan enligt 27 § NFS 2011:7 i det 
fall ett älgskötselområde inte har tagit fram ett förslag till älgskötselplan i 
samråd med älgförvaltningsgruppen. 

 
För att underlätta möjligheterna att nå målsättningen med älgförvaltningen 
beslutar Naturvårdsverket att länsstyrelsen får besluta att en älgförvaltningsplan 
får gälla under kortare tid än tre år. 
 
De samråd som omfattas av detta beslut kan hållas under hela året. Länsstyrelsen 
fastställer de aktuella planerna vanligtvis inför kommande jaktsäsong. För att ge 
såväl jägare som länsstyrelsen möjlighet att planera sitt arbete med 
älgförvaltningen utifrån rådande situation bedömer Naturvårdsverket att detta 
beslut ska gälla till och med den 31 december 2021.  

 

Vägledning 
Utöver besluten om undantag ovan finns det också med anledning av behovet av 
att minska spridningen av covid-19 skäl för Naturvårdsverket att gå ut med viss 
vägledning inom älgförvaltningen. Bakgrunden till vägledningen är utöver de 
redan nämnda bestämmelserna även följande. 
 

Bestämmelser om avregistrering av älgskötselområde m.m. 
Av 33 § jaktlagen (1987:259) framgår att länsstyrelsen får besluta att 
avregistrera ett älgskötselområde som inte uppfyller kraven för ett 
älgskötselområde, eller om förvaltningen inte sker i enlighet med de föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag. 
 
Av 15 § NFS 2011:7 framgår att uteblivet samråd enligt föreskrifterna kan 
utgöra grund för länsstyrelsens beslut om avregistrering av ett älgskötselområde 
enligt 33 § tredje stycket jaktlagen.  
 
Av 28 § NFS 2011:7 framgår att företrädare för älgskötselområdet ska se till att 
årliga protokollförda samråd hålls med berörda fastighetsägare, jakträttshavare 
och viltvårdsområdesföreningar inom älgskötselområdet samt att området deltar 
i älgförvaltningsområdets samråd. Samrådsprotokollen för älgskötselområde ska 
bevaras under minst fem år och ska på begäran ges in till länsstyrelsen. 
 

Vägledning om avregistrering av älgskötselområde och samråd 
Naturvårdsverket anser att uteblivet samråd som ska ske i enlighet med 
NFS 2011:7 inte bör utgöra grund för länsstyrelsens beslut om avregistrering av 
ett älgskötselområde enligt 33 § tredje stycket jaktlagen under den tid som detta 
beslut avser.  
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Naturvårdsverket är angeläget om att samråd inom arbetet med förvaltningen av 
älg genomförs och vill framhålla att dessa ska genomföras i allra möjligaste 
mån. Avsikten med beslutet är att arbetet inom älgförvaltningen inte ska 
förhindras i de undantagsfall då samråd med anledning av smittspridningen av 
covid-19 inte har kunnat genomföras. Naturvårdsverket uppmuntrar de som 
håller i samråden att inhämta synpunkter på annat sätt än genom fysiska 
sammankomster, t.ex. genom digitala möten, telefonmöten eller genom det 
skrivna ordet.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Björn Risinger. Vid den 
slutliga handläggningen i övrigt har deltagit biträdande avdelningschefen 
Gunilla Ewing Skotnicka, föredragande, enhetschefen Sara Beckman, 
tillförordnade enhetschefen Carl-Johan Lindström, juristen Malin Hollberg 
Malm och vilthandläggaren David Bruun.  
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
För Naturvårdsverket 
 
Björn Risinger 
 
    Gunilla Ewing Skotnicka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplysning om hur man överklagar, se bilagan.  
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 Bilaga 

 

Var ska beslutet överklagas? 
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. 
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar 
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till förvaltningsrätten. 

När ska beslutet senast överklagas? 
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. 

Vad ska överklagandet innehålla? 
Överklagandet ska vara skriftligt.  

I skrivelsen ska Ni ange: 
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, 
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och 
ärendenummer, 
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras 
samt 
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och 
telefonnummer. 


