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Älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde 5

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att godkänna älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde 5 (Kinda) 
som inkom till Länsstyrelsen 2020-06-03, efter förändring i planerad avskjutning enligt 
nedanstående tabell.

Planerad avskjutningen blir följande:

Jakt år 20/21 21/22 22/23

Tjur 42 42 42

Ko 50 50 50

Kalv 138 138 138

Totalt 230 230 230

Beslutet gäller t o m den 30 juni 2023

Beskrivning av ärendet
Älgförvaltningsgrupp 5 inkom 2020-06-03 till Länsstyrelsen med en ansökan om revidering av 
älgskötselplan för älgförvaltningsområde 5. 

Den 8 juni gavs Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet tillfälle att yttra sig över planen, 
Skogsstyrelsen inkom med yttrande och anger att de skogliga målen troligen inte kommer att 
nås med en oförändrad storlek på älgstammen. För att nå de skogliga målen under rådande 
förutsättningarna bör istället älgstammens storlek minska.

Svenska Jägareförbundet anser att planen inte kan anses följa länets klövviltsplan och förslår 
att den inte godkänds. Fördelningen mellan vuxna i avskjutningen ska vara mer skillnad 
mellan könen. Idag är föreslaget 44 av varje. Kvalitativ målsättning för tjur enligt planen är 30 
%, detta följer inte länets klövviltsplan. 
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Den 3 juli 2020 inkom yttrande från älgförvaltningsgrupp 5 samt ett förslag på ändring av 
förvaltningsplanen enligt ovan beslutad planerad avskjutning.  

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att planen är lokalt förankrad men att planen inte helt följer de 
övergripande mål och riktlinjer i ”Förvaltningsplan för klövviltet i Östergötland 2019-2023”. 
Länsstyrelsen anser att planen, efter ändring av avskjutningsmålet, gör att älgstammen inom 
ÄFO 5 utvecklas på ett sätt som närmar sig målen i länets klövviltsplan.

Länsstyrelsen anser att målnivån för ett enskilt älgförvaltningsområde i stort bör harmoniera
med de övergripande riktlinjerna. Förvaltningsplanen bör noggrant följas upp under 
planperioden. Planen kan behöva revideras under perioden för att målet med minskade 
skogsskador ska kunna uppnås och ligga mer i linje med de övergripande riktlinjerna. 
Länsstyrelsen kan godkänna förvaltningsplanen efter ändring av planerat avskjutningsmål.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Jaktförordningen (1087:905) 

3 d § För ett älgförvaltningsområde ska länsstyrelsen 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. Inom älgförvaltningsområden där 
medlemmar i en sameby har rätt till jakt enligt 25 § rennäringslagen (1971:437) ska dock en av 
de ledamöter som företräder jaktintresset utses på förslag av Sametinget. Till ordförande i 
älgförvaltningsgruppen ska länsstyrelsen utse en av de ledamöter som företräder 
markägarintresset. Om älgförvaltningsgruppen inte är enig om ett beslut, ska omröstning ske. 
Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöternas röster. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Förordning (2012:32)

Information 
Länsstyrelsen noterar i likhet med Skogsstyrelsen att man inom älgförvaltningsområdet vill 
bibehålla en oförändrad vinterstam av älg trots skogsskador som överstiger målen i 
förvaltningsplanen. Länsstyrelsen vill därför betona vikten av att vidta åtgärder för att minska 
det totala betestrycket av klövvilt genom såväl jaktliga som skogliga åtgärder.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vilthandläggare Mia Kjällander med vilthandläggare Markus Grenestam 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Skogsstyrelsen
Svenska Jägareförbundet
Viltförvaltningsdelegationens ordinarie ledamöter och ersättare
Älgförvaltningsgrupperna i Östergötlands län

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Beslut
2020-07-24

sid 4 (4)
218-8041-2020

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 
Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Östergötland, 581 86 Linköping.

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, ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienummer 8041-2020.
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