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Länsstyrelsen Beslut 

Datum Diarienummer 

Naturvårdsenheten 2020-07-16 218-4326-2020 
Sara Lindqvist 
010-2253251 Sundsvalls Älgskötselområde 

c/o Nicklas Sundberg 

Fastställande av älgskötselplan för 22-81-11-196-Ä 

Beslut 

~"~tÅJl skV1'vU1 Länsstyrelsen ~~stställer bifogad skötselplan för Sundsvalls älgskötselområde, 
·Llc t ~l(r.M~,.,.,. 22-81-11-196-A att gälla till och med utgången av jaktåret 2021/2022. 
f .1 '.)i§ ,.fb-,--
rJ.fl'1•i _ l'1ff" Beskrivning av ärendet 

vev\~:t)10ö Älgskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och 
( jakträttsinnehavare inom älgskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen. Berörd 

I~_ k, älgförvaltningsgrupp har yttrat sig över älgskötselplanen innan den överlämr1ats och 
f granskats av Länsstyrelsen. Detta för att säkerställa att skötselplanen är i linje med den V 

iJ-D?O·"o'\-'lb- förvaltningsplan som gäller inom förvaltningsområdet. 

Älgförvaltningsgruppen i Östersund-Sundsvall har tillstyrkt bifogad älgskötselplan för 
två år. Älgförvaltningsgruppen har noterat att älgskötselområdet haft svårt att nå sina 
målsättningar de senaste åren. I den reviderade planen har området minskat sin 
kvantitativa målsättning samt ökat avskjutningen avseende vuxna hondjur och kalvar 
med mer än 10 % både för åren 2020/21 samt 2021/22. För jaktåret 2021/22 har 
området även minskat sin avskjutning avseende vuxna handjur med mer än 10 %. 

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 Sundsvalls älgskötselområde är 
framtagen i enlighet med Naturvårdsverkets krav. Planen kan därför godkännas i 
enlighet med älgförvaltningsgruppen yttrande för två år. 

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). 

Web 
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Beslut 
Länsstyrelsen 

Datum Diarienummer ~- Jämtlands län 2020-07-16 218-4326-2020 

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 viltvårdområdesföreningar som 
berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonasson med naturvårdshandläggare Sara 
Lindqvist 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. 

Kopia till 
Älgförvaltningsgruppen Östersund-Sundsvall 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
2. Älgskötselplanen för området 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd


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 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 4326-2020. 

mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
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D Till befintligt ärende. Diarie nr: 

12020-05-18 

1ummer 

erioden 

(ha) 

relsen den 

2020 till och med 2022 

D Beslutad av Länsstyrelsen 

D Ansökt areal (nytt/ändrat område) 
75326 

(Arealen används inte i beräkningar, 

beräknin a baseras å total areal 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Östersund/Sundsvall 



m älgstammen 

m skogstillstånd och betesskador 

röda 
,r med älg 

:het 

TTNING IVIÅ(SÄTl"NII\JGAB0.CH NU[ÄGE: 

>LAN FRÅN NULÄGE TILL MÅLUPPFYLLNAD 
skjutning 

sförslag licensområden 

1venteringar 

=för samråd och förankringsprocessen inom äso. 

Kunskap 

Målsättning 

-,yY= 
v,--

·~==== 
V---

Åtgärder 

ltvärdering Systematisk observation 
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Skogsskadorna 15 % 3-års medelvärde 

ning för treårsperioden (3-års medelvärden) 

antal antal/1000 ha % 

0,0 

0,0 

0,0 

rinterstam 2022 

_______________._______,älg/ 1000 ha 6,8 efter jakt 

ng för treårsperioden (3-års medelvärden) 

37% i älgobs 
1--------1 

,djur: 0,70 uttryckt som ett decimaltal enligt älgobs
1------------1 

lel i avskjutning: 40% av totala avskjutningen 
1-------1 

i medelvikt för alla vägda kalvar från jaktstart-----~ 

ingsundelag för beräkning av älgstammens sammansättning i området. 

1nde målsättningar för skogens utveckling inom ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDET 

5%Maximal årsskada (vinterskada+ sommarskada) Ange i%
----------1 

Maximal årsskada (vinterskada+ sommarskada) Ange i% 

ANDEL oskadade av klövvilt vid 5 m Ange i%
--------1 

ANTAL oskadade av klövvilt vid 5 m Ange i st ammar/hekt 



tive år) 

2017 2018 2019 

122 129 144 

128 128 131 

146 160 130 

396 417 405 

4,8 5,0 5,4 

82 825 82 923 75 326 

<jutningen de senaste tre åren för uppföljning av kvalitetsmålen. 

r/vuxna) 

v/totalt) 

2017 2018 2019 

49% 50% 52% 

37% 38% 32% 

else av olikheter inom området. 

ationer (ä/gobs} 

·a årens älgobs jämförs för att trenden i älgpopulationen ska kunna följas. 

1antimme 

1djur 

2016 2017 2018 2019 Medel 

16767 16 904 17204 18462 17523 

0,041 0,040 0,040 0,035 0,038 

0,581 0,685 0,663 0,668 0,67 

34,2% 38,1% 36,9% 41,0% 39% 

else av olikheter inom området. 

··nventering 

2ringsperiod 

5shögar 

älg och dygn 

1 (täthetsindex) 

000 ha (max) 

000 ha (min) 

000 ha (medel) 

000 ha (medel) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

else av olikheter inom området. 



lerjakt (vägda) 

jakt (vägda) 

,ägda) 

else av olikheter inom området. 

64 63 65 59 65 

74 75 76 74 74 

70 69 71 67 70 

ter - vikt utan huvud✓ hud✓ skankar och inälvor före skottrensning 

ntliga fällda och vägda vuxna älgar inom äso från de senaste tre åren. 

2015 2016 

kor 

tjurar 

2017 2018 2019 

else av olikheter inom området. 

?r 

fällda och tandsnittade vuxna älgar inom äso från de senaste tre åren. 

2015 2016 2017 2018 2019 

:la kor 

snitt) kor 

:la tjurar 

snitt) tjurar 

else av olikheter inom området. 

tian 

Jndjur från livmoderundersökningar inom äso från de senaste tre åren. 

2015 2016 2017 2018 2019 

:or 

moderanalys) 

else av olikheter inom området. 

tering 



sättning andel vid periodens start 

Antal älgar 
Beräknad 
fördelning 

Antal 
älgar/1000 ha 

% tjur av 
vuxna 

186 24% 2,5 34% 

368 48% 4,9 

214 28% 2,8 

768 100% 10,2 

ingsundelag för beräkning av älgstammens sammansättning i området. 

3 åren Minskat Oförändrad Ökat 

□ EJ □ 
□ 0 □ 
□ 0 □ 
□ 0 □ 

1ställt beräkningsunderlag för analys i Älgfrode 

75326 

ha 6,8 

37% 

144 

131 

130 

ek 

a 10,2 

Älgstammens egenskaper 

Enligt älgobs 

% tjur av vuxna 

Antal kalvar per vuxet handjur 

Enligt avskjutning 

% tjurkalv av alla kalvar 

Dödlighet utöver jakt 

Antal vuxna tjurar per år 

Antal vuxna handjur per år 

Antal kalvar per år 

Medel 4 år 

39% 

67% 

52% 

Rovdjur 

Medel 3 år s 

39% 

67% 

Trafik 

mad sammansättning enligt Älgfrode antal vid periodens slut (utökad uppgift ej obligatorisk) 

Antal älAar 
Beräknad 
fördelninA 

Antal 
älaar/1000 ha 

% tjur av 
vuxna 



-------

I 55 542 60300 62 270 63 863 53 382 57 908 I I 
g, ek), andel ytor med förekomst 

ide 5 åren Ökande Oförändrad Minskande 

0 □ □ 

1 skogstillståndet enligt Äbin 2017 2018 2019 

20% 11% 

i 

i 

! 

far sig på 

Årsskada (vinterskador+ sommarskador) 
--------1 

Andel stammar utan viltskador 

g Andel mager mark föryngrad med tall 

Ande I ytor med gynnsam konkurrensstatus
----------1 _______...... Årsskada (vinterskador+ sommarskador) 

etetryck i avsaknad av Äbin eller som komplettering till Äbin 

Tolerabla För omfattande 

□ □ 
□ □ 2018 2019 2020 

Omhändertas istället av: Välj i lista Välj i lista Välj i listai lista 

else av olikheter inom området. 

ng av skador på gröda-----~-----~ 
För omfattandeTolerabla 

□ 
kador och var skadorna har förekommit. 



), antal 

d 

e älgar 

lighet 

6 3 7 

2017 2018 2019 

ng av rovdjursförekomst och predationstryck 

) 

~revir 

% av reviret 
som berör ÄSO 

Predation i 
reviret antal 

Predation 
vuxen älg Predation kalv 

Revirets 

predation i 
ÄSOt 

Predation/ 
1000 ha 

Summa: 

>er 100 000 ha 

Antal björnar 
inomÄSO 

Predation per 
vuxen björn 

Predation 
vuxen älg Predation kalv 

Björnens 

predation i 
ÄSOt 

Predation/ 
1000 ha 

S:a predation:I 
ovanstående: 

;r beräknas till 100-140 älgar/revir. I beräkningen utgörs predationen av 82% kalv och 18% vuxna. 

ör beräknas till ca 7 älgar per vuxen björn. I beräkningen utgörs predationen av 93% kalv och 7% vuxna. 

n utgör 50% i beräkningen. 



:mdjur i älgobs 

:ning 

~) 

1r/produktionstammar, max 

·nnsam konkurrensstatus 

igt foderprognos 

SO, antal totalt 

1tal älgar inom ÄSO 

gar inom ÄSO 

Oförändrad T0,70 0,67 

Oförändrad T40% 36% 

Oförändrad T69 

Välj i lista T5% 16% 

Välj i lista T 

Välj i lista T 

Oförändrad T7 

Välj i lista T 

Välj i lista T 

GSPLAN FRÅN NULÄGE TILL MÅLUPPFYLLNAD 

ng för älgskötselområdet 

2020 2021 2022 

111 96 85 

126 117 104 

158 142 126 

395 355 315 

47% 45% 45% 

40% 40% 40% 

78942 78942 78942 

5,0 4,5 4,0 

Avskjutning baseras på: 

0 Beräkningsmodell Älgfrode (bifogas) 

D Annan beräkning/förslag (bifogas) 

(%) 

1vskjutning (%) 

tive år) 

jämfört med beräkningsmodellens förslag 

~ inventeringar 

g 

2021 2022 2023 

0 0 0 

□ □ □ 
□ □ □ 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 



mrådet 

lstyrks av älgförvaltningsgruppen 

lstyrks inte av älgförvaltningsgruppen 



,en skrivs/ändras 

'!!renligt Länsstyrelsens registreringsbeslut (ex. 01-01-01-001} 

1r åren 

1för revidering (dag då planen signeras) 

1en i listan 

rensstämmer med Länsstyrelsens registreringsbeslut eller om arealen avser ett nytt/förändrat område 

T (län som administrerar ÄSO) 





1g avseende vinterstammens nivå 

tningar för älgstammen inom äso, uttyckt i treårsmed/evärden. Relateras till ÄFP. 

ned/evärde) för antal tjurar. 

nedlevärde) för antal kor. 

nedlevärde) för antal kalvar. 

1ing (treårsmedlevärde). 

en ovan i antal älgar med en decimal per hektar registrerad jaktmark inom ÄSO för respektive år. 

1ingar för älgstammen inom ÄSO, uttyckt i treårsmedlevärden. Relateras till Länsp/aner. 

nedlevärde) för tjurandel av vuxna älgar i ä/gobs, ange i procent som heltal. 

nedelvärde) för antal kalvar per handjur i ä/gobs, ange med en decimal. 

nedelvärde) för ko/vandel i total avskjutning, ange i procent som heltal. 

sförfarande år från år ger ett rättvisande medelvärde, oavsett kalvarnas kön och när på året de skjuts. 

·nligt resultat från Äbin. Anges i procent med en decimal. 

nligt resultat från Äbin. Anges i procent med en decimal. 

de Äbinsiffror för inventerade tallar inom ÄFO som helhet. Anges i procent, heltal. 

nmar per hektar uttryckt som medelvärde för ÄFO enligt Äbin. Anges i stammar per hektar, heltal. 



1ämtas från Älgdata.se eller via Länsstyrelsen 

1ämtas från Älgdata.se eller via Länsstyrelsen 

1ämtas från Älgdata.se eller via Länsstyrelsen 

·ingav raderna ovan 

'1g baserad på raderna ovan och areal för respektive år 

'<tive år anges 

'19 baserad på raderna ovan 

'19 baserad på raderna ovan 

'alqforvaltninq 

:immar för att vara statistiskt acceptabelt. Rödmarkera värden om understiger. 

'1ltal med 3 decimaler 

'Jltal med 2 decimaler 

tal i% 

'alqforvaltninq 

~nteringen 

n eller bedömt lövfällningsdatum till inventeringsdatum 

7shögar i inventeringen 

,r per älg och dygn 

1shögar per provyta 

,et i absoluta tal. Ifylls om konfidensintervalletför inventeringen har beräknats (max i konfidensintervallet) 

,et i absoluta tal. Ifylls om konfidensintervalletför inventeringen har beräknats (min i konfidensintervallet) 

,et i absoluta tal 

,et i absoluta tal. Ifylls om underlag för rad 95-98 skonas eller om kofidensintervalletför inventeringen har beräknats (medeltal i, 

https://�lgdata.se
https://�lgdata.se
https://�lgdata.se


vägda kalvar skjutna under septemberjakten 

vägda kalvar skjutna från och med oktober 

vägda kalvar, såväl tjurkalvar som kvigkalvar 

vägda vuxna tjurar 

vägda vuxna kor 

tandsnittade vuxna kor 

tandsnittade vuxna tjurar 

,er handjur och år från livmoderundersökningar inom äso 

1alqforvaltninq 

,en 

attningen 

attningen 

attningen 



baseras på områdets historiska data. 

:ifrån tillgängligt underlag. Markera med kryss. 

·ifrån tillgängligt underlag. Markera med kryss. 

:ifrån tillgängligt underlag. Markera med kryss. 

:ifrån tillgängligt underlag. Markera med kryss. 

fas ner från: 

1rvaltning.se/vad-vi-goer/aelqfrode.aspx 

'.Je inte använder historisk avskjutning korrekt i beräkningen om områdets areal har förändrats senase året. 

~sdata i Älgfrode, se intruktion i beräkningsprogrammet 

·lationen utgår från normalfördelning (ej beräknat). Om beräknad avskjutning användas så bör det vara en tydlig och dokumenterad 

ie. Se statistik "Fällda älgar" i älgdata på ÄFO-nivå för en flerårsperiod på minst tre år. 

i1etering som styrker en annan fördelning än den beräknade sammansättningen. OBS! endast kvalitetssäkrade inventeringsmetodei 

,n hämtas från älgfrode 

'J eller beräknad fördelning enligt Älgfrode. 

ridjur 



r i ÄFO enligt Skogsstyrelsens foderprognos, uttryckt i hektar. Sammanställning finns i senaste ÄBIN-rapport för ÄLGFÖRVLATN/N( 

inventerade ytor där någon RASE förekommer 

om särskild kunskap avseende tallfoderutvecklingen finns. 

:tvrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/abin-och-andra-skoqliqa-betesinventerinqar/abin/ 

t: "Årsskada (vinterskada+sommarskada) - andel viltskadade tal/stammar det senaste året". Uttrycks i% med heltal. 

t: "Andel tal/stammar utan viltskador". Uttrycks i% med heltal. 

t: "Andel ungskog på mager mark som är föryngrad med tall". Uttrycks i% med heltal. 

t: "Andel provytor med gynnsam konkurrensstatus" avseende RASE. Uttrycks i% med heltal. 

t: "Årsskada (vinterskada+skommarskada)" avseende gran. Uttrycks i% med heltal. 

läge med kryss. 

läge med kryss. 

utifrån gruppens bedömning 



ned älg inom ÄSO om uppgift finns 

'ilgar inom ÄSO om uppgift finns 

'ilgar inom ÄSO om uppgift finns 

'ilgar inom ÄSO om uppgift finns 

·ing av trafikdödade älgar inom ÄSO 

0 om uppgift finns 

0 om uppgift finns 

0 om uppgift finns 

·ing av övriga döda älgar inom ÄSO 

andel som berör ÄSOt samt bedömd predation av antal älgar i hela reviret 

andel som berör ÄSOt samt bedömd predation av antal älgar i hela reviret 

andel som berör ÄSOt samt bedömd predation av antal älgar i hela reviret 

andel som berör ÄSOt samt bedömd predation av antal älgar i hela reviret 

andel som berör ÄSOt samt bedömd predation av antal älgar i hela reviret 

an inom ÄSOt 

täthet per 100 000 ha samt bedömd predation per vuxen björn 

örnpredation inom ÄSOt 



fe för senaste tre åren 

fe för senaste tre åren 

fe för senaste tre åren 

, trend, nuläge= medelvärde för senaste tre åren 

tabell under avsnitt 2.2.1 om värde finns 

-;ch/eller i antal älgar i vinterstam per 1000 ha ungskog 

·värde 

·värde 

·värde 

gsplanen baseras på beräkningsmodellen eller egetfärs/ag. 

'1/igt vald beräkningsmodell alternativt eget förslag 

·enligt vald beräkningsmodell alternativt egetfärs/ag 

·nligt vald beräkningsmodell alternativt eget förslag 

enligt vald beräkningsmodell alternativt eget förslag 

tning enligt vald beräkningsmodell alternativt egetförslag 

1tning enligt vald beräkningsmodell alternativt egetfärs/ag 

tive år, krävs för korrekt beräkning om area/ändringar skett 

tryckt i älgar per 1000 hektar 

om inventering ska genomföras 

om inventering ska genomföras 

om inventering ska genomföras 

om information ska inhämtas och användas i förvaltningen 

om information ska inhämtas och användas i förvaltningen 

om information ska inhämtas och användas i förvaltningen 

om information ska inhämtas och användas i förvaltningen 



rödaren för ÄSOt 

irande för ÄFOt 

'Jarat bilaga 

/agor som använts som inventerings underlag/rapporter och beräkningsunderlag (Älfrode-bifoga samtliga sidor) 
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