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Älgförvaltningsgrupp 2 
stigerik.brandemala@gmail.com 

 

 
Godkännande av älgförvaltningsplan för 
Älgförvaltningsområde 2 (ÄFO 06-002 Sydöstra 
(Vetlanda)), Jönköpings län 

Beslut 
Med stöd av 3 § Jaktförordning 1987:905 och18 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort godkänner 
Länsstyrelsen den reviderade älgförvaltningsplanen för perioden 2022 - 2024 
för älgförvaltningsområde 2. 
 
Planen ska följas upp årligen och revideras vid behov.  
  
Beskrivning av ärendet 
Älgförvaltningsgruppen ska se över älgförvaltningsplanen minst en gång om 
året och vid behov föreslå ändringar för Länsstyrelsens godkännande. Inför 
utgången av treårsperioden ska en ny plan tas fram i enlighet med och 18 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och 
kronhjort. Den nya älgförvaltningen ska vara adaptiv. Det är viktigt att 
arbetet med förvaltningsplanen fortsätter och att den revideras vid behov.  
 
En ny älgförvaltningsplan för perioden 2022 - 2024 inkom från 
älgförvaltningsområdet 2022-06-01. Planen har granskats av Länsstyrelsen 
genom en beräkning av avskjutningen jämfört det mål av älgstammens 
utveckling som föreslagits av älgförvaltningsgruppen. Den bifogade 
Älgfrode-beräkningen visar grovt hur älgstammen kommer att utvecklas i 
området med antal älgar i vinterstam vid periodens slut baserat på de värden 
som anges. 
 
Motivering till beslutet 
Vid Länsstyrelsens granskning har det framkommit vissa frågeställningar 
eller brister i planen som bör beaktas i älgförvaltningen i området och iakttas 
vid nästa revidering av planen. 

Följande beaktas: 

• Skogsstyrelsens skadeinventering ÄBIN och foderprognoser visar 
o  Högre andel årsskador på tall än tidigare inventering  
o Lägre andel av de inventerade ytorna har god konkurrensstatus 

för RASE (Rönn, Asp, Sälg, EK) 
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o Foderprognosen visar en något ökande foderareal trots detta så 
är endast 49 % av tallstammarna i äbinungskogarna är 
oskadade. 

• Länsstyrelsen analys av avskjutningsplanen visar att det kvantitativa 
målet (älgar per tusen hektar) troligtvis kommer att kunna uppnås 
under perioden. 

o Planerade avskjutningsmål för ingående älgjaktområden har 
inte lämnats till Länsstyrelsen ännu. 

o Det är viktigt att avskjutningen i områdets älgjaktområden 
planeras så att den överensstämmer med 
älgförvaltningsplanen. 

• Uppföljning av föregående periods plan visar att älgstammen nästan 
nådde det planerade målet, uppmätt med spillningsinventering (se 
bilaga 4). 

• Det kvantitativa målet har bestämts med med spillningsinventering 
som metod för mätning av älgstammens storlek. Hänsyn har inte 
tagits till Sverides Lantbruksuniversitets beräkningsmodell. Modellen 
visar på ett högre genomsnittligt antal älgar i området, vilket man 
måste ha i ta hänsyn till vid kommande uppföljning av planens mål. 

• Det kvalitativa målet med  40 % tjur av vuxna kommer troligen inte 
att uppnås med den planerade avskjutningen. 

 
Vid nästa årliga översyn av planen bör älgförvaltningsgruppen ockå bedöma 
om skadorna kan minska och konkurrensstatusen för RASE kan öka med den 
älgtäthet som finns i området. I annat fall bör åtgärder vidtas i planen och 
älgförvaltningen i området. Lämpliga åtgärder kan vara att såväl minska 
viltstammarna som att stimulera foderskapande åtgärder i skogsbruket. 
 
Länsstyrelsen bedömmer att älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområde 
2 (ÄFO 06-002 Sydöstra (Vetlanda)), Jönköpings län 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). 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta mig, Ingemar Sjöberg, för frågor på telefon 010-
2236380 eller via e-post Ingemar.Sjoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 5099-2022 i ämnesraden för e-post. 

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010 - 223 60 00. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Henrick Blank med viltvårdshandläggare 
Ingemar Sjöberg som föredragande. 

Kopia till 
E-post: 

Länets Viltförvaltningsdelegation (enligt E-postlista) 
LRF, Jönköping  jonkoping@lrf.se 

Södra Skogsägarna  info@sodra.com  

Växjö Stift   vaxjostift@svenskakyrkan.se  

Skara Stift   skara.stift@svenskakyrkan.se  

Linköpings Stift  linkopingsstift@svenskakyrkan.se 

Mellersta Götalands Jordägareförening mgj@jordagarna.se 

Sveaskog Förvaltning AB  anders.karlsson@sveaskog.se 

Svenska Jägareförbundet Jönköpings län gunnar.lindblad54@gmail.com 

Svenska Jägareförbundet Region Syd jonatan.lilja@jagareforbundet.se 

Jägarnas Riksförbund, Jönköpings län stefan@stefanpaulson.se 

Skogsstyrelsen, distrikt Jönköping gustav.wahlstrom@skogsstyrelsen.se  

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
2. Kopia av den fastställda älgförvaltningsplanen 
3. Älgfrodeberäkning 
4. Uppföljning av senaste planperioden 
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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 i Jönköpings län antingen via e-post; 
jonkoping@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 
Jönköping. 

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, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jonkoping@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 60 00. Ange 
diarienummer 4870-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
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