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Fastställande av älgförvaltningsplan för äfo-17-
006

Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad förvaltningsplan för Wermlandsbergs 
älgförvaltningsområde, äfo-17-006 att gälla till och med utgången av jaktåret 
den 28 februari 2023.
Med följande kommentarer:

 Under avsnitt 4.3 i älgförvaltningsplanen har ni fyllt i meningen 
”årlig revidering av plan”. Länsstyrelsen anser att även om ni inom 
älgförvaltningsgruppen ska se över planen minst en gång om året så 
ska en ändring som föreslås baseras på nya inventeringsresultat. Om 
ni ligger inom 10 % från avskjutningsmål och enstaka år över 10 % 
ser länsstyrelsen ingen anledning till att revidera planen. 

 Jämförs er ifyllda älgfrode med förvaltningsplanen ses en avvikelse i 
avskjutning per tusen hektar. Ändringen i planen medför att man 
hamnar på ett mål om 7,7 älgar per tusen hektar. Detta är lägre än det 
mål ni satt inom älgförvaltningsområdet på 8,0 älgar per tusen hektar. 
Länsstyrelsen vill genom denna kommentar uppmärksamma 
älgförvaltningsgruppen att man kan komma att nå sitt mål 8 älgar per 
tusen hektar snabbare än man planlagt. 

Beskrivning av ärendet
Älgförvaltningsgruppen för Wermlandsbergs älgförvaltningsområde har 
inlämnat en älgförvaltningsplan för jaktåren 2020–2023.

Planen har granskats av Länsstyrelsen och har skickats för yttrande till
Skogsstyrelsen, se bilaga 2 och Jägareförbundet, se bilaga 3. 

Planen är enhälligt antagen av älgförvaltningsgruppen.

Motivering till beslutet
Älgförvaltningsgruppen för ett älgförvaltningsområde ska upprätta en
älgförvaltningsplan för området enligt 3 d § jaktförordningen. Planen ska
godkännas av länsstyrelsen.
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Av 18 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7) och allmänna råd om
jakt efter älg och kronhjort framgår att en älgförvaltningsplan ska tas fram
för en period om tre år och innehålla åtminstone de uppgifter som framgår av
bilaga 1 till föreskrifterna. Planen ska tas fram i enlighet med 18 § samma
föreskrifter.

Länsstyrelsen bedömer att älgförvaltningsplanen för Wermlandsbergs 
älgförvaltningsområde är framtagen i enlighet med Naturvårdsverkets krav. 
Planen kan därför godkännas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 § jaktförordningen (1987:905) samt 18 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NSF 2011:7).

Information
Enligt 18 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7) ska
älgförvaltningsgruppen minst en gång om året se över älgförvaltningsplanen
och vid behov föreslå ändringar för länsstyrelsens godkännande. Inför
utgången av perioden ska en ny plan tas fram i enlighet med nämnda 
paragraf.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutet har fattats av vilthandläggare Magnus Nystrand med 
vilthandläggare Ida Classon som föredragande.
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor

1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Yttrande skogsstyrelsen, separat fil
3. Yttrande Svenska jägareförbundet, separat fil

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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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 Värmland antingen via e-post; varmland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad.
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, varmland@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00. Ange diarienummer 5396-2020.
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