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BESLUT
Datum
2018-06-11

Ärendenummer

218-2352-2018

Sändlista

FÖRORDNANDE AV LEDAMOT I
ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP 3 I KRONOBERGS LÄN
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att förordna Ingemar Oskarsson som ledamot för
jägarintresset i älgförvaltningsgrupp 3 för perioden nu till och med den 20
februari 2021.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
utan hinder av att det överklagas.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Förordnandet för ledamöterna i älgförvaltningsgrupperna gick ut den 31 januari
2018. Länsstyrelsen skickade i september 2017 ut en begäran till berörda
organisationer om förslag på ledamöter till länets älgförvaltningsgrupper för en
ny treårsperiod. Förslag på ledamöter inkom till alla platser förutom en; en
ledamot att representera jägarintresset i älgförvaltningsgrupp 3. Länsstyrelsen
beslutade den 21 februari 2018 att inrätta älgförvaltningsgrupper för en ny period;
fr.o.m. 21 februari 2018 t.o.m. 20 februari 2021 efter de förslag som inkommit.
I begäran om förslag på ledamöter framhöll Länsstyrelsen särskilt att följande
skulle beaktas vid urvalet av ledamöter: Föreslagna ledamöter ska ha relevant
kompetens inom berörda sakområden, ska kunna samverka i grupp för
gemensamma mål och representera det intresseområde de är utsedda för. En så
jämn könsfördelning som möjligt ska eftersträvas. Målsättningen är att minst en
jägare och en markägare i varje grupp ska vara kvinna. Vidare bör vid nominering
hänsyn tas till risken för en eventuell jävssituation eller andra intressekonflikter.
En komplettering med gemensamt förslag på ledamot till älgförvaltningsgrupp 3
inkom från Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund den 20 april 2018.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen förutsätter att Ingemar Oskarsson är tillfrågad och uppfyller de
önskvärda kriterierna. Det har framförts från jägarorganisationerna att det varit
svårt att hitta intresserade kvinnor som vill engagera sig.
Länsstyrelsen godtar ert förslag på Ingemar Oskarsson som ledamot för
jägarsidan i älgförvaltningsgrupp 3.

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende
Karin Kanterud

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

010-223 74 95

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Ärendenummer
218-2352-2018

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt 3 d § jaktförordningen (1987:905) ska länsstyrelsen för ett
älgförvaltningsområde inrätta en älgförvaltningsgrupp. Älgförvaltningsgruppen
ska upprätta en älgförvaltningsplan för området. Planen ska godkännas av
länsstyrelsen.
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. Enligt
23 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) ska ledamöterna utses för tre år.
INFORMATION
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, Växjö
samt på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg.
DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 1.
DE SOM DELTAGIT I BESLUTET
Beslutet har fattats av funktionschef Elisabet Ardö med vilthandläggare Karin
Kanterud som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Sändlista

Förbundet Sveriges Småbrukare, lokalavdelning Kronoberg,
kennerth.f.@telia.com
Södra skogsägarna, Växjö, info@sodra.com
Växjö stift, Egendomsnämnden, agneta.wirstedt@svenskakyrkan.se
Sveriges Jordägareförbund, kansli@jordagarna.se
Sveaskog, Södra Sverige, fredrik.klang@sveaskog.se
LRF Sydost, helene.lantz@lrf.se och sydost.rf@lrf.se
Svenska Jägareförbundet (Kronoberg), maria.augustsson@jagareforbundet.se
Jägarnas Riksförbund distrikt Kronoberg, bjorn@horberg.org
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BESLUT
Datum
2018-06-11

Kopia för kännedom till

Nuvarande ledamöter i älgförvaltningsgrupperna (e-post)
Viltförvaltningsdelegationen (e-post)

Ärendenummer
218-2352-2018

Bilaga 1
BESLUT
DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Datum
Ärendenummer
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du
skriftligen överklaga beslutet
hos
2018-06-11
218-2352-2018
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i
Kronobergs län, 351 86 Växjö. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
kronoberg@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.
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.
YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-223
70 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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