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Inrättande av älgförvaltningsgrupper 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att inrätta älgförvaltningsgrupper i de 

älgförvaltningsområden som förvaltas av länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

Älgförvaltningsgrupperna består av de personer som framgår av bilaga 2. 

Förordnandet gäller fr.o.m. den 26 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023. 

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas i enlighet med 59 § 

jaktförordningen (1987:905). 

Beskrivning av ärendet 

Förordnandet om tre år för de nuvarande ledamöterna avslutades den 31 

december 2020. 

Med anledning av detta har länsstyrelsen i skrivelse den 26 oktober 2020 bjudit in 

markägar- och jägarorganisationer att komma in med förslag om ledamöter till 

älgförvaltningsgrupperna som förvaltas av länsstyrelsen i Västernorrlands län.  

Länsstyrelsen begärde i samband med sin inbjudan att förslagen på ledamöter 

skulle ha kunskaper och erfarenheter av skogliga och jaktliga frågor.  

Länsstyrelsen informerade vidare i en komplettering som skickades ut den 6 
november 2020 att myndigheten eftersträvar en jämn könsfördelning vid 

tillsättning av formella grupper. Länsstyrelsen efterfrågade därför en jämn 

könsfördelning av nomineringarna. 

Markägareorganisationerna inkom den 4 december med förslag på ledamöter som 

ska företräda markägarintresset i älgförvaltningsgrupperna. 

Jägareförbundet Mitt Norrland och Jägarnas Riksförbund inkom 25 november 
respektive 7 december 2020 med separata förslag på ledamöter som ska företräda 

jägarintresset i älgförvaltningsgrupperna. 

Motivering till beslutet 

Tre ledamöter i varje älgförvaltningsgrupp ska utses på förslag av markägarnas 

organisationer och tre ledamöter på förslag av jägarnas organisationer. 
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Ordföranden ska vara en ledamot som företräder markägarintresset. Markägarnas 

ledamöter är utsedda i enlighet med markägarnas gemensamt inkomna förslag. 

Jägarnas ledamöter är utsedda utifrån jägarorganisationernas separata förslag. De 

båda jägarorganisationerna har nominerat ledamöter i älgförvaltningsgrupperna 
Örnsköldsvik och Älvarna. För Älvarna har ledamöter utsetts i enlighet med 

inkomna förslag. För Örnsköldsvik överskrider dock det totala antalet nominerade 

ledamöter antalet ledamöter som kan förordnas. Berörda jägarorganisationer har 
inte enats om de kandidater som nominerats från respektive 

organisationstillhörighet.  

Länsstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter den 21 december från de båda 
jägarorganisationerna avseende synpunkter och motivering till fördelning av 

ledamöter mellan organisationerna. Jägarnas riksförbund inkom med 

kompletterande uppgifter den 4 januari 2021 och Jägareförbundet Mitt Norrland 
den 5 januari. Jägarförbundet Mitt Norrland har bland annat yrkat att de utsett 

ledamöter utifrån deras kunskap men också utifrån lämplighet när det gäller 

samarbete och gruppdynamik dock. Jägarnas riksförbund har inte inkommit med 

någon motivering angående sin nominering. 

Länsstyrelsen har i sin bedömning tittat på medlemsantal för de båda 

organisationerna gällande Västernorrland. Svenska jägareförbundet har 6634 
medlemmar i Västernorrland och Jägarnas riksförbund har 1528 medlemmar i 

Västernorrland. Totalt ger detta Jägarförbundet Mitt Norrland en andel av ca 81 % 

av mandaten och Jägarnas riksförbund ca 19 % av mandaten i 
älgförvaltningsgrupperna. Detta motsvarar 5 ledamöter för Jägarförbundet Mitt 

Norrland och 1 ledamot för Jägarnas riksförbund av de totalt sex ledamöterna 

som utses på förslag av jägarorganisationerna. Då Jägarnas riksförbund har en 
representant i Älvarnas älgförvaltningsområde är Länsstyrelsens bedömning att 

jägarnas ledamöter utses i enlighet med inkommit förslag från Jägareförbundet 

Mitt Norrland avseende samtliga ledamöter i älgförvaltningsgrupperna 

Örnsköldsvik. 

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. Till 

ordförande i älgförvaltningsgruppen ska länsstyrelsen utse en av de ledamöter 

som företräder markägarintresset. 
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Information 

Om en ledamot avgår under 3-årsperioden, ska en ny ledamot, efter förslag från 

berörd organisation, utses av länsstyrelsen för återstoden av uppdragstiden. 

Älgförvaltningsgruppens uppgifter kan studeras i Naturvårdsverkets föreskrifter 

och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). 

Detta beslut kungörs på länsstyrelsen hemsida samt i utvalda orts-och inrikes 

tidningar. 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Jenny Lindgren med miljöhandläggare Linda 

Rapp som föredragande. Deltagit har även miljöhandläggare Emil Lindberg. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia till 

Samtliga nya ledamöter 

Viltförvaltningsdelegationen 

SCA Skog AB, info@sca.com  

Holmen Skog AB, info@holmen.com  

Egendomsnämnden, harnosandsstift.egendomsnamnden@svenskakyrkan.se  

Svea Skog AB, anna-maria.rautio@sveaskog.se  

Norra Skog, reception@norra.se  

Lantbrukarnas Riksförbund, Länsförbundet i Västernorrland, mittnorrland@lrf.se  

Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland, peter.ledin@jagareforbundet.se  

Jägarnas Riksförbund, Västernorrlands viltvårdsdistrikt, jrf@jagarnasriksforbund.se 

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg, och Jämtland 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 

2. Älgförvaltningsgrupper som gäller from den 26 januari 2021 - den 31 

december 2023 



Bilaga 1 
Överklagandehänvisning 
Naturvårdsverket 
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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 Västernorrland antingen via e-

post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 

Västernorrland, 871 86 Härnösand. 

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 du överklagar, 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, 

vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. 

Ange diarienummer 9673-2020.  
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Bilaga 2. Älgförvaltningsgrupper som gäller från den 26 
januari 2021-den 31 december 2023 

Örnsköldsvik 

 
FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER 

Olle Adolfsson, Holmen Skog, Junselevägen 42, 895 30 Bredbyn, ordförande 
Gunilla Kjellson, Överå 121, 893 96 Sidensjö 
Magnus Andersson, Holmen Skog AB Varvsbergsvägen 2B, 891 20 Örnsköldsvik 
 
FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER 

Dick Danielsson, Kvaved 110, 891 96 Arnäsvall 

Lage Tjärnström, Box 901, 891 20 Örnsköldsvik 
Mattias Näsholm Melander, Lunne 131B, 891 96 Arnäsvall 

 

Älvarna 

 
FÖRETRÄDARE FÖR MARKÄGARORGANISATIONER 

Niklas Sundberg, Tegelvägen 3B, 853 50 Sundsvall, ordförande 
Erik Bylund, By 202, 871 91 Härnösand 
Elenor Hamberg, Östra Ödsgatan 19 lgh 1001, 872 36 Kramfors 
 
FÖRETRÄDARE FÖR JÄGARORGANISATIONER 

Conny Åberg, Västledinge 142, 882 95 Graninge 

Per Arne Olsson, Bye 702, 861 95 Söråker 

Bengt-Arne Söderström, Bryggerivägen 6, 873 40, Bollstabruk 




