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Naturvårdsenheten

Datum
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2020-08-24

218-3356-2020

Hocksjö älgskötselområde
c/o Ruben Karlsson

Fastställande av älgskötselplan för Hocksjö
älgskötselområde t.o.m. 2020/2021
Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad älgskötselplan för Hocksjö älgskötselområde med
områdesnummer 22-83-15-149-Ä att gälla till och med utgången av jaktåret
2020/2021.

Beskrivning av ärendet
Ruben Karlsson, företrädare för Hocksjö älgskötselområde, inkom till länsstyrelsen den
6 maj 2020 med en ansökan om ny älgskötselplan för området.
I beslut den 22 augusti 2019 fastställde länsstyrelsen en älgskötselplan för Hocksjö
älgskötselområde att gälla till och med jaktsäsongen 2019/2020 (dnr 218-4034-2019).
Länsstyrelsens bedömning och motivering till beslutet var att Hocksjö älgskötselområde
ej nått den 10%-marginal av planerad avskjutning för jaktsäsongerna 2017/2018 och
2018/2019 samt älgskötselplanens höga avskjutningsmål (delmål) för kommande
jaktsäsong 2019/2020.
Efter granskning av den nya inlämnade älgskötselplanen har länsstyrelsen
uppmärksammat att Hocksjö älgskötselområdes totala måluppfyllnad för jaktsäsongen
2019/2020 var 62 % samt per kategori var måluppfyllelsen 77% för handjur, 56 % för
hondjur och 57 % för kalv.
Länsstyrelsen har vidare noterat att den nya inlämnade planen innehåller en ändrad
planerad avskjutning för hondjur (höjning med 16 %), handjur (sänkning med 37 %)
och kalv (sänkning med 41%). Som åtgärdsförslag har älgskötselområdet angivit att
man vill förmå jägarna att fälla mer hondjur. Hocksjö älgskötselområde har vidare i sin
inlämnade skötselplan bedömt att älgstammen minskat inom området. Detta till trots att
ÄlgObs visar en nedåtgående trend de tre senaste åren.
Med anledning av uppmärksammade punkter ovan, var Länsstyrelsens bedömning att
planerad målsättning i älgskötselplanen ej var rimlig att uppnå. Länsstyrelsen begärde
därför den 25 maj 2020 in kompletteringar från den sökande i form av ny älgskötselplan
för området inför länsstyrelsens beslut. Kompletteringar med en ny älgskötselplan eller
synpunkter skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast den 15 juni.
Ruben Karlsson inkom med yttrande över underrättelsen den 28 maj 2020. I sitt
yttrande anger Ruben Karlsson att om området ska nå en skogsskadenivå jämfört med
vedertagna måltal så måste avskjutningen vara högre än när ett älgskötselområde har för
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hög älgstam. Vidare anger Ruben Karlsson att alla inom Hocksjö älgskötselområde är
medveten om föregående års dialog med länsstyrelsen samt att Hocksjön har en ökande
älgstam beroende på att avskjutningen är för låg. Vidare i sitt yttrande menar Ruben
Karlsson att om man inte fäller alla djur och då främst kor i den omfattning som är
planerat kommer ingen älgstam att minska i antal även om älgobservationerna går ner.
Länsstyrelsen besvarade älgskötselområdets yttrande den 11 juni 2020 och förlängde
samtidigt svarstiden till den 25 juni 2020 för när begärda kompletteringar skulle vara
länsstyrelsen tillhanda.
Hocksjö älgskötselområde inkom med begärda kompletteringar den 18 juni 2020.
Efter granskning av den på nytt inlämnade älgskötselplanen begärde länsstyrelsen den
14 juni 2020 in yttrande över älgskötselplanen från Hammerdal/Ragunda
älgförvaltningsgrupp. Något yttrande har inte kommit in.

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 berörda fastighetsägare, jakträttshavare och
viltvårdsområdesföreningar. Älgskötselplanen ska sedermera förankras i ett 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.
Enligt § 33 tredje stycket jaktlagen (1987:259) får länsstyrelsen besluta att avregistrera
ett älgskötselområde som inte uppfyller kraven, eller om förvaltningen inte sker i
enlighet med de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag.
Vidare enligt § 15 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) anges de skäl som bör föranleda att länsstyrelsen beslutar om
avregistrering av älgskötselområde enligt 33 § tredje stycket jaktlagen (1987:259).
Skälen för avregistrering är varaktiga förändringar av de förhållanden som utgjorde
grund för registreringsbeslut, att felaktiga eller utelämnade uppgifter legat till grund för
beslutet om registrering, utebliven anmälan om jaktresultat, utebliven betalning eller att
en väsentlig avvikelse från älgskötselplanen föreligger. Uteblivet deltagande i
inventeringar och uteblivet samråd enligt dessa föreskrifter kan också utgöra grund för
avregistrering.
Enligt allmänna råd till senast nämnda paragraf beskrivs att en avskjutning inom ett
älgskötselområde som under- eller överstiger planerad avskjutning med mer än 10
procent per jaktår vad gäller
1. totala antalet älgar,
2. fördelningen mellan vuxna djur och årskalvar eller
3. könsfördelningen mellan de vuxna älgarna
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eller som på annat sätt tydligt avviker från älgförvaltningsplanen bör anses som en
väsentlig avvikelse från älgskötselplanen om avvikelse inträffar mer än en gång under
en treårsperiod. En avvikelse avseende avskjutning av vuxna älgar bör dock alltid
överstiga två älgar per år för att anses vara väsentlig.
Det som också framgår av propositionen till dagens älgförvaltning är att väl fungerande
älgskötselområden är förvaltningsområdets ryggrad och i stor utsträckning en
förutsättning för att området ska fungera bra i praktiken. Endast om planen accepteras
och följs har den adaptiva förvaltningen förutsättningar att lyckas (s. 27 prop.
2009/10:239).
I kombination av tidigare måluppfyllelse gentemot planerad avskjutning inom Hocksjö
älgskötselområde för jaktsäsongerna 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020 och efter
granskning av den kompletterade älgskötselplan som inkommit från området, är
länsstyrelsen bedömning att planen skall fastställas till och med jaktsäsongen
2020/2021.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 § jaktförordningen (1987:905) andra stycket framgår det att för ett
älgskötselområde ska det finnas en skötselplan.
Enligt 27 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) ska 27 § en älgskötselplan bifogas ansökan om registrering av
älgskötselområde och ska fastställas av länsstyrelsen. Älgskötselplanen ska bidra till en
adaptiv förvaltning och till att älgförvaltningsplanens mål genomförs. Planen ska tas
fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen.
En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte länsstyrelsen beslutar annat, och
ska alltid innehålla
1. en beskrivning av den långsiktiga målsättningen för skötseln av älgstammen
inom området,
2. en uppföljning av föregående älgskötselplan,
3. en bedömning av förekomsten av älg inom området, fördelat på tjur, ko och
kalv, utifrån vinterstam och i förekommande fall uppdelad på fast stam och
vandringsälgar,
4. en beskrivning av betessituationen i området och vilka åtgärder som ska vidtas
för att begränsa skador av älg på gröda och skog inklusive biologisk mångfald,
5. en beskrivning av de åtgärder som kan vidtas om uppsatta mål för förvaltningen
inte ser ut att kunna uppnås, exempelvis för att minska risken för trafikskador
orsakade av älg,
6. en redovisning av de inventeringar som planeras att genomföras under
planperioden,
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7. uppgift om hur stor den årliga avskjutningen bör vara fördelat på tjur, ko och
årskalv samt
8. älgförvaltningsgruppens skriftliga tillstyrkan av älgskötselplanen.
Skulle älgförvaltningsgruppen inte tillstyrka att länsstyrelsen fastställer älgskötselplanen
ska länsstyrelsen ta ställning till om planen ändå kan fastställas.

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.
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 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Henrik Hansson med naturvårdshandläggare Jerk Sjöberg
som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Älgskötselplan för Hocksjö älgskötselområde

Kopia till:
Hammerdal/Ragunda älgförvaltningsgrupp
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Bilaga 1
Beslut
Överklagandehänvisning
Naturvårdsverket

Du kan överklaga beslutet
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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 Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller
med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.
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, jamtland@lansstyrelsen.se,
eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 3356-2020.
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