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BESLUT
Datum
2019-12-20

Ärendenummer
218-4966-2019

Sändlista

FÖRORDNANDE AV LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I
ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP 2 I KRONOBERGS LÄN
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att förordna Mikaela Johnsson som ledamot och
ordförande i älgförvaltningsgrupp 2 för perioden nu till och med den 20 februari
2021.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
utan hinder av att det överklagas.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Theresia Wallden har avsagt sig från uppdraget som ledamot och ordförande i
älgförvaltningsgrupp 2.
Markägarorganisationerna nominerar nu Mikaela Johnsson som ny ledamot och
ordförande i älgförvaltningsgrupp 2 under innevarande period.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen förutsätter att Mikaela Johnsson är tillfrågad och uppfyller de
önskvärda kriterierna.
Länsstyrelsen godtar ert förslag på Mikaela Johnsson som ledamot och
ordförande i älgförvaltningsgrupp 2.
BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt 3 d § jaktförordningen (1987:905) ska länsstyrelsen för ett
älgförvaltningsområde 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. Enligt
23 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) ska ledamöterna utses för tre år.

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Kontakt i detta ärende
Karin Kanterud

010-2237495

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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BESLUT
Datum
2019-12-20

Ärendenummer
218-4966-2019

INFORMATION
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, Växjö
samt på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg.
DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga med överklagandehänvisning.
DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av funktionschef Elisabet Ardö med vilthandläggare Karin
Kanterud som föredragande.
SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
BILAGOR
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Sändlista

Mikaela Johnsson, mikaela.agardslantbruk@gmail.com
Förbundet Sveriges Småbrukare, lokalavdelning Kronoberg,
kennerth.f.@telia.com
Södra skogsägarna, Växjö, carl-johan.olsson@sodra.se och info@sodra.com
Växjö stift, Egendomsnämnden, vaxjostift@svenskakyrkan.se
Sveriges Jordägareförbund, kansli@jordagarna.se
Sveaskog, Södra Sverige, info@sveaskog.se
LRF Sydost, helene.lantz@lrf.se och sydost.rf@lrf.se
Svenska Jägareförbundet Kronoberg, info@kronoberg-jagareforbundet.se
Jägarnas Riksförbund distrikt Kronoberg, jrf@jagarnasriksforbund.se

Kopia för kännedom till

Nuvarande ledamöter i älgförvaltningsgrupperna (e-post)
Viltförvaltningsdelegationen (e-post)

BilagaBESLUT
1
Överklagandehänvisning
Naturvårdsverket
Datum
Ärendenummer
2019-12-20

218-4966-2019

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 i Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se,
eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.
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, kronoberg@lansstyrelsen.se.
eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange diarienummer 4966-2019.
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