
Beslut 1 (3) 

Datum Ärendebeteckning 

2022-11-11 218-8476-2022 

Örnsköldsviks älgförvaltninggrupp 

Inrättande av ny ledamot och ordförande  i 
Örnsköldsviks älgförvaltningsgrupp  

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inrätta Emil Fahlen, Holmen skog AB som ny 
ledamot för markägarsidan i Örnsköldsviks älgförvaltningsgrupp 

Länsstyrelsen beslutar att inrätta Gunilla Kjellson, LRF som ordförande i
Örnsköldsviks älgförvaltningsgrupp 

Förordnandena gäller från beslutsdatum till och med den 31 december 
2023. 

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas i enlighet med 59 § 
jaktförordningen (1987:905). 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen beslutade om inrättade av älgförvaltningsgrupperna den 
26 januari 2021, dnr 9673-2020. Förordnandet gäller till och med den 31 
december 2023. 

Representanter för markägarsidan i Örnsköldsviks älgförvaltningsgrupp 
har meddelat länsstyrelsen om att Olle Adolfsson, Holmen Skog AB har 
slutat vid företaget och därmed frånsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i älgförvaltningsgruppen. Markägarsidan har som ny ledamot 
nominerat Emil Fahlen, Holmen skog AB och som ny ordförande 
nominerat Gunilla Kjellson. Förslaget är förankrat i 
markägarorganisationerna. 

Motivering till beslutet 
Tre ledamöter i varje älgförvaltningsgrupp ska utses på förslag av 
markägarnas organisationer och tre ledamöter på förslag av jägarnas 
organisationer. Ordföranden ska vara en ledamot som företräder 
markägarintresset. Då förslaget om ny ledamot samt ny ordförande är 
förankrat i markägargruppen anser länsstyrelsen att ingen 
nomineringsprocess är nödvändig. Ansökan ska beviljas. 
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2022-11-11 218-8476-2022 

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. 
Inom älgförvaltningsområden där medlemmar i en sameby har rätt till 
jakt enligt 25 § rennäringslagen (1971:437) ska dock en av de ledamöter 
som företräder jaktintresset utses på förslag av Sametinget. 
Till ordförande i älgförvaltningsgruppen ska länsstyrelsen utse en av de 
ledamöter som företräder markägarintresset. 
Enligt 23 § Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort 
(NFS 2011:7) framgår att ledamöterna utses för en treårsperiod. Om en 
ledamot avgår under denna treårsperiod ska en ny ledamot, efter förslag 
från berörd organisation, utses av länsstyrelsen för återstoden av 
uppdragstiden. 

Information 
Beslutet kommer att publiceras på länsstyrelsens hemsida. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
0611-349 000 eller via e-post vasternorrland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 8476-2022 i ämnesraden för e-post. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Jenny Lindgren med miljöhandläggare 
Emil Lindberg som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Viltförvaltningsdelegationen i Västernorrland 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 



Länsstyrelsen Västernorrland 

Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos Naturvårdsverket. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; 
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 
86 Härnösand. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som beslutar om tiden 
kan förlängas. 

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange 
diarienummer 8476-2022. 
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