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Beslut
 
Datum Diarienummer
2019-08-13
 

218-4363-2019
 

Naturvårdsenheten
Jerk Sjöberg
010-2253487 Föllinge älgskötselområde

c/o Anders Magnusson
Pelle Prästvägen 5
835 61 FÖLLINGE

 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Fastställande av älgskötselplan för 23-05-01-503-Ä
Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Föllinge älgskötselområde,
23-05-01-503-Ä att gälla till och med utgången av jaktåret 2021/2022.

Beskrivning av ärendet
Älgskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och 
jakträttsinnehavare inom älgskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen. Berörd 
älgförvaltningsgrupp har yttrat sig över älgskötselplanen innan den överlämnats och 
granskats av Länsstyrelsen. Detta för att säkerställa att skötselplanen är i linje med den 
förvaltningsplan som gäller inom förvaltningsområdet.
Älgförvaltningsgruppen i Västjämtlands älgförvaltningsområde har tillstyrkt bifogad 
älgskötselplan.

Motivering till beslutet
För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan. Älgskötselplanen ska bidra till 
en adaptiv förvaltning och till att nå älgförvaltningsplanens mål. En älgskötselplan ska 
vara framtagen efter samråd med älgförvaltningsgruppen och sedan fastställas av 
Länsstyrelsen. För att fastställas ska planen alltid minst innehålla de kriterier som ställs 
i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7).
En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte Länsstyrelsen beslutar annat.
Länsstyrelsen bedömer att älgskötselplanen för Föllinge älgskötselområde är framtagen 
i enlighet med Naturvårdsverkets krav. Planen kan därför godkännas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 § jaktförordningen (1987:905) samt 27 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om jakt efter älg och kronhjort (NSF 2011:7).

Information
Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av 
älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsens 
fastställande. I god tid innan treårsperioden passerat ska en ny plan ha tagits fram.
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Om förvaltningsgruppen framför synpunkter på planens inriktning eller dess efterlevnad 
kan det vara nödvändigt med revidering. Vidare gäller att om det under planperioden 
visar sig att förändringar är nödvändiga för att nå målen, så ska planen revideras och 
meddelande om detta skickas till Länsstyrelsen. Om skötselområdets areal förändras 
med mer än 10 % bör en ny skötselplan utarbetas.
Länsstyrelsen påminner om att innebörden av detta beslut ska meddelas de 
fastighetsägare, jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningar 
som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Henrik Hansson med vilthandläggare Jerk Sjöberg som 
föredragande.
Henrik Hansson
Viltchef Jerk Sjöberg

Vilthandläggare
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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 älgskötselplanen

KOPIA TILL: 
Älgförvaltningsgruppen

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 
Förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen.  Detta gör du via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se  eller till postadress 
Länsstyrelsen i Jämtlands län,  831 86 Östersund. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen 
måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till 
Förvaltningsrätten.

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 förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas 
eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in 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
 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 till 
jamtland@lansstyrelsen.se  eller telefon 010 - 225 30 00. Ange diarienummer för beslutet.



























Område
Datum Tid 15.00

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att en prognos ska erhållas.

Värden som används i modellberäkningen syns i celler med grå bakgrund.

Områdesinformation Områdesinformation
2018 2018

43 319 43 319
9 9

Rovdjursförekomst Rovdjursförekomst
Antal björnar per 100 000 ha 18,5 Antal björnar per 100 000 ha 18,5

0,00 0,0

Vinterstam Målsättning Vinterstam
6,0 6,0

42% 42%

Avskjutning Senaste jakt Avskjutning Senaste jakt

59 59
43 43
46 46

Efter senaste 
jakt Vid jaktstart
9,5 13,1

Enligt Älgobs
Enligt flyg-
inventering Älgstammens egenskaper Vid jaktstart

42% 42%
0,55 0,55

Enligt avskjutning Vid jaktstart
% tjurkalv av alla kalvar 52% 52%

Rovdjur Trafik Övrigt Dödlighet utöver jakt Totalt

5
9
7

Kommentarer

Förutsättningar

2019-07-15 P-ASignatur

Områdets areal i ha

3.4

Föllinge ÄSO

Programversion

Fyll i olivgröna celler om uppgifter finns tillgängliga (använd ej klipp och klistra). Tomma celler innebär att schablonvärden hämtas. 
Förekomst av björn och/eller varg påverkat storleken på schablonvärdena. 

Områdets areal i ha
År vid start av senaste jaktÅr vid start av senaste jakt

Antal älgar per 1000 ha efter jakt
Målsättning

Månad jakten startar

Mängd vargrevir inom området

Antal älgar per 1000 ha

Månad jakten startar

Mängd vargrevir inom området

% tjur av vuxna efter jakt

Antal kalvar

Antal vuxna tjurar
Antal vuxna hondjur

% tjur av vuxna

Antal kalvar per vuxet hondjur

Antal vuxna tjurar

Antal kalvar
Antal vuxna hondjur

Antal älgar per 1000 ha
Älgstammens storlek

Antal vuxna tjurar per år

Antal älgar per 1000 ha
Älgstammens storlek

Älgstammens egenskaper

Antal vuxna hondjur per år

Antal kalvar per vuxet hondjur
% tjur av vuxna

% tjurkalv av alla kalvar

% tjurar av vuxna

Antal vuxna tjurar per år
Antal vuxna hondjur per år
Antal kalvar efter jaktstart per år

Dödlighet utöver jakt

Antal kalvar efter jaktstart per år

Skogsbrukets 
Viltgrupp

3 Förutsättningar



Område
Datum Tid 15:00

Differens i antal älgar i stammen mellan prognos och mål kan avläsas längst ned på sidan.
Uppgifter på senste årets avskjutning och vinterstam syns i celler med grå bakgrund.

2019 2020 2021 2022
Förslag på avskjutning

2018 2019 2020 2021
/2019 /2020 /2021 /2022

Antal per 1000 ha 3,4 3,5 3,5 3,5
% tjur av vuxna 58% 50% 50% 50%
% kalv av totalt 31% 40% 40% 40%

Antal tjurar 59 45 45 45
Antal kor 43 45 45 45
Antal kalvar 46 61 61 61
Totalt 148 152 152 152

Prognos: Älgar efter jakt (vinterstam)
2018 2019 2020 2021
/2019 /2020 /2021 /2022

Antal per 1000 ha 9,5 8,6 7,5 6,2
% tjur av vuxna 37% 38% 37% 36%

Antal tjurar 120 114 98 79 114 98 79
Antal kor 203 190 168 142 190 168 142
Antal kalvar 88 69 60 46 69 60 46
Totalt 412 373 326 267 373 326 267

Avvikelse från målet +152 +113 +66 +7

Kommentarer

2019-03-31 P-ASignatur

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att 
en prognos ska erhållas. Höj/sänk värden så att mål uppnås. Minustecken på älgar efter jakt betyder överuttag.

Indata3.4

Avskjutning & Prognos

Minskniningen i  andel tjurar som beräkningen visar på verkar osano

Andelen tjurar har ökat de senaste åren efter 

2019-07-15 15.00 P-A

Föllinge ÄSO

Programversion
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4 Avskjutning&Prognos
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