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Beslut om godkännande av älgförvaltningsplan  
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna bifogad älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde 
3 i Södermanlands län. Förvaltningsplanen gäller till och med utgången av jaktåret 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Älgförvaltningsområde 3 i Södermanlands län har den 30 april 2019 inkommit med en 
ansökan om godkännande av älgförvaltningsplan för perioden 2019–2021.  
Förvaltningsplanen är framtagen efter samråd med berörda älgskötselområden inom 
älgförvaltningsområdet. Förvaltningsplanen har granskats av Länsstyrelsen. Detta för att 
säkerställa att förvaltningsplanen är i linje med länets övergripande målsättningar för 
älgförvaltningen.  
Skogsstyrelsen har lämnats tillfälle att yttra sig över förvaltningsplanen. Deras bedömning 
av inkommen förvaltningsplan är att det totala betstrycket är för högt i aktuellt område i 
förhållande till tillgängligt foder, vilket medför stora skador. Målsättningen med 5 
älgar/1000 ha bör sänkas för att minska betesskadorna inom området. Avskjutningen av 
kronhjort, dovhjort och rådjur behöver dessutom ökas kraftigt. Älgförvaltningsgruppens 
svar på Skogsstyrelsens yttrande är att de också anser att viltstammarna måste minska 
inom älgförvaltningsområdet, men att sätta högre avskjutningsmål för älg är verkningslöst 
då det inte finns någon realistisk möjlighet att uppfylla målet på grund av att 
skötselområdena inte inser allvaret i situationen. Fokus borde istället ligga på att minska 
den totala numerären av klövvilt. 
En ledamot i älgförvaltningsgruppen tillstyrker inte planen och lämnar följande avvikande 
mening. Det är för dåligt faktaunderlag för att påstå att älgstammen minskat från sju till 
fem älgar per 1000 ha, dvs med 30 % sedan föregående år. Både reproduktionen enligt 
Älgobs och skadorna på skogen ökar.   
 
Motivering till beslutet 
Förvaltningsplanen som är framtagen av älgförvaltningsområde 3 följer de riktlinjer som 
finns för älgförvaltningen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. De följer också gällande 
övergripande målsättningar för älgförvaltningen i Södermanland län som 
Viltförvaltningsdelegationen beslutat om. Länsstyrelsen bedömer att älgförvaltningsplanen 
för älgförvaltningsområde 3 är framtagen i enlighet med Naturvårdsverkets krav. Planen 
kan därför godkännas. 
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Bestämmelser som beslutet grundas på 
18 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 
2011:7) 
 
Beslutande 
Beslutet har fattats av vilthandläggare Josefin Linusson. 
 
Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
Bilagor 
1. Du kan överklaga beslutet 
2. Kopia av älgförvaltningsplanen 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 
Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping. Du kan även skicka in 
överklagandet via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att 
Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare till Naturvårdsverket.  
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 om 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 eller inte. 
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan 
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet. 
Ditt överklagande ska innehålla: 

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer  
• hur du vill att beslutet ska ändras 
• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem: 
• personnummer 
• adress till bostaden 
• telefonnummer där du kan nås 
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka 
med kopior på dessa. 
Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer. 
Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
sodermanland@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 40 00. Ange beslutets 
diarienummer. 
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