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Älgförvaltningsgruppen 
Norra Hälsingland/Strömsbruk

Beslut om vakant plats i älgförvaltningsgruppen Norra 
Hälsingland/Strömsbruk

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att en plats i älgförvaltningsgruppen Norra 
Hälsingland/Strömsbruk är vakant till dess att nominering inkommer. 

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas i enlighet med 59 § 
jaktförordningen (1987:905.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade om inrättade av älgförvaltningsgrupperna den 
21 december 2020, dnr 8129-2020. Förordnandet gäller till och med den 
31 december 2023. 

Daniel Sidenbladh har meddelat länsstyrelsen den 2 juni att han önskar 
bli entledigad från sin plats i älgförvaltningsgruppen Norra 
Hälsingland/Strömsbruk. 

Länsstyrelsen har den 10 maj erbjudit Jägareförbundet Gävleborg samt 
Jägarnas riksförbund att inkomma med nomineringar till platsen. Inga 
nomineringar har inkommit.

Motivering till beslutet
Tre ledamöter i varje älgförvaltningsgrupp ska utses på förslag av 
markägarnas organisationer och tre ledamöter på förslag av jägarnas 
organisationer. Ordföranden ska vara en ledamot som företräder 
markägarintresset.

Då inga förslag om ny ledamot har inkommit beslutar länsstyrelsen att 
platsen är vakant till dess att nominering inkommer.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 d § jaktförordningen (1987:905) ska länsstyrelsen inrätta en 
älgförvaltningsgrupp för ett älgförvaltningsområde. 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.

Enligt 23 § Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort 
(NFS 2011:7) framgår att ledamöterna utses för en treårsperiod. Om en 
ledamot avgår under denna treårsperiod ska en ny ledamot, efter förslag 
från berörd organisation, utses av länsstyrelsen för återstoden av 
uppdragstiden.

Information
Detta beslut kommer publiceras på länsstyrelsen hemsida.

Kopia på beslutet skickas till Daniel Sidenbladh.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnad enhetschef Sandra Wahlund med 
vilthandläggare Elina Eriksson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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