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Beslut om ändring av gränser för 
älgförvaltningsområden i Gävleborgs län

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att ändra gränserna för älgförvaltningsområdena Ljusdal-
Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Voxna, Söder Voxnan, Gruvberget, Ödmorden, 
Ljusne och Trödje i Gävleborgs län i enlighet med bifogad karta. Beslutet 
träder i kraft 1 mars 2021.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har den 18 oktober 2017 mottagit en ansökan från Gruvbergets 
älgförvaltningsområde om att slå ihop Gruvbergets älgförvaltningsområde med 
Söder Voxnans älgförvaltningsområde (dnr 7126-2017). Motiveringen till 
ändringarna är att det finns mer kunskap om hur älgarna rör sig idag och att de 
nya gränserna bättre skulle motsvara de olika älgstammarnas utbredning.

Länsstyrelsen fattade inte beslut i det enskilda ärendet utan valde istället att 
göra en översyn av alla älgförvaltningsområden i länet. Detta för att kunna göra 
en bedömning om det fanns andra gränser som också behövde förbättras ur 
älgförvaltningssynpunkt. 

Det har framkommit sedan det nya älgförvaltningssystemet införlivades 2012, 
att det är svårt att uppskatta älgstammens storlek. En av faktorerna anges vara 
att gränserna för älgförvaltningsområdena inte följer naturliga barriärer vilket 
möjliggör vandring för älg mellan olika älgförvaltningsområden i en högre 
grad. 

Vid en intern översyn av länets älgförvaltningsområdesgränser under 2018 
kunde det konstateras att flera av de nuvarande gränser som skapades 2012 är 
baserade på länsgränser och jaktlagsgränser. Länsstyrelsen bedömde att 
gränserna för en del älgförvaltningsområden behövde flyttas så att de i större 
utsträckning skulle följa naturliga barriärer i enlighet med Naturvårdsverkets 
föreskrifter. 
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Under mötet med viltförvaltningsdelegationen den 3 mars 2018 nominerades en 
arbetsgrupp för att påbörja arbetet med översyn av gränserna för länets 
älgförvaltningsområden. Arbetsgruppen bestod av företrädare för 
skogsnäringen, jakt- och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark 
samt naturvårdsintresset. Länsstyrelsen har tillsammans med arbetsgruppen och 
Länsstyrelserna i Jämtland och Dalarnas län arbetat fram förslag på nya gränser 
för berörda älgförvaltningsområden. 

Länsstyrelsens förslag skickades ut på remiss den 25 januari 2019 till berörda 
älgförvaltningsgrupper i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län, berörda 
skogsbolag, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jägarnas Riksförbund, Svenska 
Jägareförbundet i Gävleborg, Jämtland och Dalarnas län, Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) samt Länsstyrelserna i Dalarna och i Jämtlands län.

De mottagna svaren på remissen innehöll både positiva och negativa reaktioner 
men även en del förslag på andra gränsdragningar.  

I några av svaren har det framkommit att ändring av gränserna kommer 
äventyra den lokala förankringen och den enskilde jägaren får mindre mandat 
att göra sin röst hörd i älgförvaltningen. Det har även framkommit att det finns 
en risk för att jägarna kommer att bli överröstade av markägareorganisationerna 
om förslaget träder i kraft. Det har även framkommit synpunkter på att 
befintliga jaktområden inte vill delas mellan två älgförvaltningsområden.  
Ytterligare synpunkter som lagts fram är att stora älgförvaltningsområden gör 
att ÄBIN-resultatet inte får tillräcklig upplösning, vilket leder till att de lokala 
variationerna av älgstammens storlek inte kan urskiljas. Det anges även att den 
historiska statistiken kommer bli svår att följa upp om fler 
älgförvaltningsområden slås ihop till ett.   

Det har även framförts förslag om att Furuviks älgförvaltingsområde bör ingå i 
Österbybruks älgförvaltningsområde i Uppsala län, då området är litet till ytan 
och Dalälven är inte någon barriär för älgar. Det har även inkommit förslag på 
att älgförvaltningsområdena Noppikoski och Ljusnan-Voxnan borde slås ihop 
till ett älgförvaltningsområde eftersom Oreälvens dalgång och Furudalsområdet 
hyser mycket älg under vintern. Det har även inkommit synpunkter på att 
gränsen mellan älgförvaltningsområdena Bjursås och Gruvberget bör korrigeras 
så den följer sjön Kalven.

Vidare har det framkommit att älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan och 
Ljusdal-Ramsjö bör bilda ett eget område. Anledningen anges vara för att 
älgförvaltningsgruppen ska få en bättre överblick och att färre 
älgskötselområden kommer delas mellan två olika älgförvaltningsområden. 
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Slutligen har förslag om att gränsen för Ljusnan-Voxnans 
älgförvaltningsområde inkommit. Gränsen bör korrigeras vid Ytterhogdal så att 
den västra gränsen följer Ljusnan upp till Sänna. 
Därefter bör gränsen följa E45 upp till Ytterhogdal och sedan vattendraget 
Hoan. Gränsen ska därefter följa Ljusnan ner till Bollnäs.

Då det inkom förslag på nya gränsdragningar för Ödmårdens 
älgförvaltningsområde tog länsstyrelsen fram en kompletterande remiss i 
ärendet den 8 oktober 2019 som skickade ut till berörda 
älgförvaltningsområden.

I svar från Lumshedens älgförvaltningsområde har det framkommit att 
älgförvaltningsgruppen är positiv till förändringen men att en jägarrepresentant 
i gruppen anser att gränsen inte ska ändras då jaktlag i området tvingas jaga i 
två älgförvaltningsområden. Söder Voxnans älgförvaltningsområde avslår 
länsstyrelsens förslag med motiveringen att den föreslagna gränsen inte utgör 
någon naturlig barriär. Länsstyrelsen i Dalarnas län har förslagit att gränsen för 
Söder Voxnans älgförvaltningsområde bör gå genom Grundsjön och vidare via 
järnvägen till Los istället för att följa väg 296/301.  

Motivering till beslutet
Det anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om älgförvaltning (NFS 2011:7) 
samt i regeringens proposition 2009/10:239 att älgförvaltningsområden ska i 
största möjliga mån följa naturliga barriärer som i huvudsak omfattar en egen 
älgstam. Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att gränserna för länets 
älgförvaltningsområden följer de föreskrifter som reglerar detta. 

Då en av grundstenarna i den adaptiva älgförvaltningen är kunskap anser 
länsstyrelsen att det är av stor vikt att öka förutsättningarna för det i största 
möjliga mån. När gränserna inte följer naturliga barriärer ökar det möjligheten 
för älgar att vandra mellan olika älgförvaltningsområdet vilket gör att 
inventeringsresultaten bara blir en ögonblicksbild under en viss del av året. 

Älgförvaltningsområden som avgränsas av naturliga barriärer ökar möjligheten 
till att kunna bedriva en bra och kontrollerad älgförvaltning då 
älgförvaltningsområdet hyser en egen älgstam. 

Länsstyrelsen anser att en förändring av gränserna för en del av länets 
älgförvaltningsområde inte hotar den lokala förankringen i älgförvaltningen då 
befintliga älgjaktområden till stor del kommer förbli oförändrade. Länsstyrelsen 
anser även att det är av stor vikt att samråd mellan berörd älgförvaltningsgrupp 
och älgjaktområde sker i den mängd som krävs för att bibehålla den lokala 
förankringen.
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Länsstyrelsen anser att en förändring av älgförvaltningsområdesgränserna 
kommer påverka möjligheten att göra utförliga statistiska analyser men anser 
att det är viktigare för älgförvaltningen att gränserna för 
älgförvaltningsområdena är geografiskt lämpliga än att inventeringsdata för 
berörda älgförvaltningsområden är lätt att följa upp över en längre tidsperiod.

Vidare anser länsstyrelsen att den nya gränsen för Ljusnan-Voxnan 
älgförvaltningsområde ska förändras vid Ytterhogdal enligt remissvar så att den 
västra gränsen följer Ljusnan upp till Sänna. Därefter följer gränsen E45 upp till 
Ytterhogdal och sedan vattendraget Hoan. Gränsen följer därefter Ljusnan ner 
till Bollnäs. Detta för att skapa ett mer sammanhållet älgförvaltningsområde.  

Länsstyrelsen anser vidare att den västra gränsen av Ödmårdens 
älgförvaltningsområde kommer följa sjöar och vattendrag från Sundbornsån vid 
Hosjö till Amungen. Därefter kommer gränsen inte förändras från tidigare 
beslut. 

Länsstyrelsen gör slutligen bedömningen att övriga förslag på ändring av 
älgförvaltningsområden inte är aktuella i nuläget. Detta då länsstyrelsen 
bedömer att förändringarna sannolikt inte kommer bidrar till en förbättrad 
älgförvaltning.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 c § jaktförordning (1987:259) ska länsstyrelsen i ett län där det 
förekommer älg, besluta om att inrätta älgförvaltningsområden. Ett 
älgförvaltningsområde bör omfatta en i huvudsak egen älgstam. Ett 
älgförvaltningsområde får inrättas utan hinder av en länsgräns. 

Om ett älgförvaltningsområde berör fler än ett län, fattas beslutet om att inrätta 
området av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området ska vara belägen.

Enligt 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort 
(2011:7) ska ett älgförvaltningsområde i huvudsak omfatta en avgränsad 
älgstam och ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Ett 
älgförvaltningsområde får inrättas utan hinder av en länsgräns om
berörda länsstyrelser är överens. Den länsstyrelse som enligt 3 c § andra stycket 
jaktförordningen (1987:905) ska besluta om inrättande av 
älgförvaltningsområde som berör flera länsstyrelser, ska vara sammankallande. 
Länsstyrelsens inrättande av älgförvaltningsområden ska ske efter samråd med 
markägarnas och jägarnas organisationer i länet.

Enligt 6 § samma föreskrift, ska med utgångspunkt i älgens rörelsemönster i 
landskapet älgförvaltningsområden, där så är möjligt, indelas efter naturliga 
eller skapade barriärer, såsom viltstängsel, större vägar och järnvägar, 
samhällen samt större sjöar och vattendrag.
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Enligt 7 § samma förskrift, ska länsstyrelsen ansvara för att indelningen i 
älgförvaltningsområden är ändamålsenlig och får, efter samråd med berörda 
älgförvaltningsgrupper och i samråd med berörda länsstyrelser, besluta om 
ändring av indelningen.

De föreslagna förändringarna är även i linje med
intentionerna i regeringens proposition 2009/10:239 gällande
älgförvaltningsområdes yttre avgränsningar.

Information
Beslutet omfattar samma ändringar som i Länsstyrelsen Dalarnas beslut dnr 
218-1712-2020 och Länsstyrelsen Jämtlands beslut dnr 218-2373-20. 

De älgjaktområden som delas av två olika älgförvaltningsområden behöver 
ändra sina gränser så de följer de nya gränserna för länets 
älgförvaltningsområden då ett älgjaktområde endast kan vara registrerat i ett 
älgförvaltningsområde.

Information om ändring av älgjaktområde kommer skickas ut till berörda 
älgjaktområden. 

Då älgförvaltningsområden slås ihop kommer nya älgförvaltningsgrupper att 
inrättas. Mer information om detta kommer skickas ut till berörda.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Joel Isensköld med handläggare Elina 
Eriksson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Karta över Gävleborgs läns älgförvaltningsområden
3. Remiss om förslag på nya gränser för älgförvaltningsområden inrättade 

i Gävleborgs län, 2019-01-25
4. Komplettering till remiss om förslag på nya gränser för 

älgförvaltningsområden inrättade i Gävleborgs län, 2019-10-08

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sändlista
Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsgrupp 
Voxna älgförvaltningsgrupp 
Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsgrupp 
Trödje/Ödmorden/Ljusne älgförvaltningsgrupp 
Söder Voxnan älgförvaltningsgrupp 
Gruvberget älgförvaltningsgrupp 
Lumsheden älgförvaltningsgrupp 
Bjursås älgförvaltningsgrupp
Gimmens älgförvaltningsgrupp
Noppikoski älgförvaltningsgrupp 
Härjedalen älgförvaltningsgrupp 
Bergs älgförvaltningsgrupp
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Jämtland, jamtland@lansstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Svenska jägareförbundet, 
Gävleborg/Dalarna britta.lundh@jagareforbundet.se
Jämtland kristina.bergman@jagareforbundet.se 
Jägarnas riksförbund, jrf@jagarnasriksforbund.se 
LRF, info@lrf.se 
BillerudKorsnäs Skog, infoskog@billerudkorsnas.com 
Hamra besparingsskog, info@hamrabesparingsskog.se 
Holmen skog AB, info@holmen.com 
Mellanskog, info@mellanskog.se 
Norrskog, info@norrskog.se 
Orsa besparingsskog, info@orsabesparingsskog.se 
SCA, info@sca.com 
Sveaskog AB, info@sveaskog.se 
Svenska kyrkan, info@svenskakyrkan.se 
Skogssällskapet, Eivor.Mettavainio@skogssallskapet.se 
Lennart.Nilsson@skogssallskapet.se 
Skogsindustrierna, remiss@skogsindustrierna.se 
Stora Enso, skog.info@storaenso.com

mailto:skog.info@storaenso.com
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

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 Gävleborg antingen via e-post; gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle.

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 
förvaltningsrätten 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.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

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, gavleborg@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange diarienummer 536-2019.
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2019-01-25 Dnr 536-2019    

  

Enheten för natur och vilt 
Eriksson Elina 
010-225 14 04 
Elina.eriksson@lansstyrelsen.se  
 

Sändlista 

 
 
Förslag på nya gränser för älgförvaltningsområden inrättade i 
Gävleborgs län 
 
 
Länsstyrelsen har tillsammans med en arbetsgrupp från länets 
viltförvaltningsdelegation tagit fram ett förslag med fyra förändringar av länets 
befintliga älgförvaltningsområden.  
 
Ni ges härmed möjlighet att senast måndag den 31 mars inkomma med 
synpunkter på länsstyrelsens förslag att förändra gränserna för ett antal av 
länets älgförvaltningsområden. 
  
 
Svaret kan skickas antingen via e-post till gavleborg@lansstyrelsen.se eller via 
post till Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan 2, 801 70 Gävle. Ange dnr 
536-2019 i rubriken i mailet eller i brevet.  
 
 
 
 
 
Länsstyrelsens förslag: 
 

1. Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde 
 
Delen av den västra gränsen av Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde 
som går i Jämtlands län, följer Ljusnan från länsgränsen 
Gävleborg/Jämtland upp till Ytterhogdal. Därefter följer gränsen väg 
314 till Minne där gränsen följer vattendraget Havern. Ljusdal-Ramsjö 
blir ca 175 600 ha.  
 
Den nuvarande gränsen för Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde går 
genom skogen och utgör därmed inte någon naturlig barriär för vilt. 
 
 

mailto:Elina.eriksson@lansstyrelsen.se
mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se
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2. Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde  
 
Voxna älgförvaltningsområde delas av älven Voxnan till två delar. 
Gränsen följer därefter väg E45 upp till Sveg i Jämtlands län och 
övergår till att följa Ljusnan ner till Bollnäs.  
 
Området väster om älven Voxnan förs till Noppikoski 
älgförvaltningsområde (administreras av Dalarnas län) och området 
öster om älven Voxnan förs till Ljusnan-Voxnan 
älgförvaltningsområde. Ljusnan-Voxnan blir ca 433 800 ha och 
Noppikoski blir ca 318 000 ha. 

 
Gränserna för Voxna älgförvaltningsområde har tidigare utgjorts av 
sjöar, mindre vattendrag, skogspartier och länsgränsen. Genom att en 
gräns bildas av älven Voxnan skapas två älgförvaltningsområden som 
har bra naturliga barriärer som gränser.  
 
 

3. Ödmårdens älgförvaltningsområde 
 
Älgförvaltningsområdena Söder Voxnan, Gruvberget, Ödmården och 
Lumsheden bildar ett älgförvaltningsområde. Det nya 
älgförvaltningsområdet blir 578 900 ha stort med god 
jaktområdesstruktur med sex större älgskötselområden och ett mindre 
licensområde. 
 
De befintliga gränserna mellan älgförvaltningsområdena utgör inte 
några naturlig barriär för vilt och det finns inte heller några bra 
alternativ till annan indelning. Gränserna mot andra 
älgförvaltningsområden är däremot tydliga barriärer.  
 
 
 

4. Hamrångefjärdens älgförvaltningsområde  
 
Älgförvaltningsområdena Ljusne och Trödje bildar ett 
älgförvaltningsområde. Båda älgförvaltningsområdena har bra gränser 
av havet i öst och av E4.an i väst. Gränsen mellan 
älgförvaltningsområdena anses inte utgöra en fullgod barriär för vilt i 
dagsläget, då vilt kan passera på båda sidor om sjön Hamrångefjärden. 
Hamrångefjärdens älgförvaltningsområde blir ca 60 300 ha.  
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Bakgrund 
Länsstyrelsen har den 18 oktober 2017 mottagit en ansökan att ändra gränserna 
för Gruvberget och Söder Voxnan älgförvaltningsområde. Förslaget innebar att 
slå ihop de båda älgförvaltningsområdena. Länsstyrelsen bestämde sig för att 
göra en översyn av alla älgförvaltningsområden i länet för att se om det fanns 
andra gränser som också kunde förbättras.  
 
Under mötet med viltförvaltningsdelegationen den 3 mars 2018 föreslogs en 
arbetsgrupp för att påbörja arbetet med översyn av gränserna för länets 
älgförvaltningsområden. Arbetsgruppen består av företrädare för 
skogsnäringen, jakt och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark 
samt naturvårdsintresset. Länsstyrelsen har tillsammans med arbetsgruppen 
arbetat fram ovanstående förslag. Förslaget har även lyfts med berörda 
länsstyrelser.  
 
Flera av de nuvarande gränser för älgförvaltningsområden är baserade på 
administrativa gränser som fanns före den nya älgförvaltningen införlivades 
2012. Länsstyrelsen har tillsammans med arbetsgruppen arbetat fram ett förslag 
som länsstyrelsen anser skulle gynna älgförvaltningen.    
 
 
Bilagor:  

1. Karta över älgförvaltningsområden i Gävleborgs län 2018  
2. Karta över länsstyrelsens förslag på nya gränser 
3. Karta över Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområde  
4. Karta över Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsområde 
5. Karta över Ödmordens älgförvaltningsområde  
6. Karta över Hamrångefjärdens älgförvaltningsområde 

 
  



 
 

 
4 (10) 

2019-01-25 Dnr 536-2019 
  

 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 53 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 
 

Sändlista:  
Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsgrupp 
Voxna älgförvaltningsgrupp 
Ljusnan-Voxnan älgförvaltningsgrupp 
Trödje/Ödmorden/Ljusne älgförvaltningsgrupp 
Söder Voxnan älgförvaltningsgrupp 
Gruvberget älgförvaltningsgrupp 
Lumsheden älgförvaltningsgrupp 
Noppikoski älgförvaltningsgrupp 
Härjedalen älgförvaltningsgrupp 
 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  
Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se  
Länsstyrelsen Jämtland, jamtland@lansstyrelsen.se  
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  
Svenska jägareförbundet,  
 Gävleborg/Dalarna helene.sterner@jagareforbundet.se  
 Jämtland kristina.bergman@jagareforbundet.se  
Jägarnas riksförbund, jrf@jagarnasriksforbund.se 
LRF, info@lrf.se  
Bergvik skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun 
BillerudKorsnäs Skog, infoskog@billerudkorsnas.com  
Hamra besparingsskog, info@hamrabesparingsskog.se  
Holmen skog AB, info@holmen.com  
Mellanskog, info@mellanskog.se  
Norrskog, info@norrskog.se  
Orsa besparingsskog, info@orsabesparingsskog.se  
SCA, info@sca.com  
Sveaskog AB, info@sveaskog.se  
Svenska kyrkan, info@svenskakyrkan.se  
Skogssällskapet,  
 Eivor.Mettavainio@skogssallskapet.se  

Lennart.Nilsson@skogssallskapet.se  
Skogsindustrierna, remiss@skogsindustrierna.se  
Stora Enso, skog.info@storaenso.com  
 
 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:helene.sterner@jagareforbundet.se
mailto:kristina.bergman@jagareforbundet.se
mailto:jrf@jagarnasriksforbund.se
mailto:info@lrf.se
mailto:infoskog@billerudkorsnas.com
mailto:info@hamrabesparingsskog.se
mailto:info@holmen.com
mailto:info@mellanskog.se
mailto:info@norrskog.se
mailto:info@orsabesparingsskog.se
mailto:info@sca.com
mailto:info@sveaskog.se
mailto:info@svenskakyrkan.se
mailto:Eivor.Mettavainio@skogssallskapet.se
mailto:Lennart.Nilsson@skogssallskapet.se
mailto:remiss@skogsindustrierna.se
mailto:skog.info@storaenso.com
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Enheten för natur och vilt 
Eriksson Elina 
010-225 14 04 
elina.eriksson@lansstyrelsen.se  
 

Sändlista 

 
 
Komplettering till remiss om förslag på nya gränser för 
älgförvaltningsområden inrättade i Gävleborgs län  
 
 
Länsstyrelsen har tillsammans med en arbetsgrupp från länets 
viltförvaltningsdelegation tagit fram ett förslag med fyra förändringar av länets 
befintliga älgförvaltningsområden.  
 
I remissvaren gällande förslaget på nya gränser för älgförvaltningsområden 
inrättade i Gävleborgs län som skickades ut den 25 januari 2019, inkom 
synpunkter om att den västra gränsen för det blivande älgförvaltningsområdet 
Ödmården kan förbättras ur älgförvaltningssynpunkt.  
 
Länsstyrelsen skickar därav härmed ut en kompletterande remiss till berörda 
älgförvaltningsgrupper och länsstyrelser om förslag på ändrad gränsdragning av 
Ödmårdens älgförvaltningsområde. 
 
 
Ödmårdens älgförvaltningsområde  
 
Den västra gränsen föreslås gå via sjöar och vattendrag från Sundbornsån vid 
Hosjö i syd till Hälsingaspen vid väg 296/301. Därefter följer gränsen väg 
296/301 till vattendraget Voxnan. 
 
 
Ni ges härmed möjlighet att senast måndag den 1 november inkomma med 
synpunkter på länsstyrelsens förslag att förändra den västra gränsen för 
Ödmårdens älgförvaltningsområde. 
 
Svara i första hand genom vår e-tjänst: 
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/om-
oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html  
 
I andra hand via e-post till gavleborg@lansstyrelsen.se eller via post till 
Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan 2, 801 70 Gävle. Ange dnr 536-2019 
i rubriken i mailet eller i brevet.  

mailto:elina.eriksson@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se
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Bilagor 
Bilaga 1. Beslutade älgförvaltningsområden i Gävleborgs län 
Bilaga 2. Förslag till dragning av den västra gränsen av Ödmårdens 
älgförvaltningsområde 
Bilaga 3. Inzoomad karta för förslag till dragning av den västra gränsen av 
Ödmårdens älgförvaltningsområde 
 
Sändlista:  
Söder Voxnan älgförvaltningsgrupp 
Gruvberget älgförvaltningsgrupp 
Lumsheden älgförvaltningsgrupp 
Noppikoski älgförvaltningsgrupp 
Bjursås älgförvaltningsgrupp 
Gimmen älgförvaltningsgrupp 
 
Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se  
 
 
 
  

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
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