
Ny älgförvaltning –
hur är det tänkt?



Något om;

• Nuvarande älgarbete
• Viltförvaltningsdelegationer - Nya beslutsorgan 

från 2010
• Ny älgförvaltning – riksdagsbeslut 2010
• Länsstyrelsernas framtida roll och vad händer 

inom närmaste tiden?

- Det finns många detaljfrågor men få svar just nu!!!



• Nuvarande älgarbete



Länsstyrelsens älgarbete

• Huvudsakligen administration av älgjakt
• Inget utpekat förvaltningsansvar och inga medel 

för detta
• Ca 2 årsarbetskrafter på lst AC, flera inblandade
• Arbete med rådgivande Viltvårdsnämnd och 

lokala samråd
• Viss samverkan med andra myndigheter och 

organisationer i framtagande av skadebilder, 
inventeringar och annan kunskapsutveckling 



Länsstyrelsens uppgifter

• Registrering av licensområden för älgjakt
– A, B, E, K och älgskötselområden

(A-1490, B-926, E-395, ÄO-12)

• Beslut om jakttider 
• Beslut om fällavgifter
• Bidrag ur Älgvårdsfonden – skbanor, inv, utb, etc
• Granskning älgskötselplaner för ÄO
• Insamling av avskjutningsstatistik 



Tidigare älgförvaltning i länet
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Lokala samråden viktiga
• Riksdagsbeslut 1991, prop Jakt och Viltvård
• Jägarna ansvarar för kallelse till; JRF, LRF, repr 

storskogsbruk, Jägarna, samerna, Polisen och 
Skogsstyrelsen

• Innehåll bland annat; stammens storlek och 
sammansättning, skadebild, förslag på avskjutning 

• Protokoll upprättas och skickas till JF – de gör en 
sammanställning – därefter till Lst

• Vid skiljaktig mening - Viltvårdsnämnd föreslår tilldelning 
och Länsstyrelsen tar därefter beslut

• Lst lämnar listor till jv-kretsarna för tilldelningsförslag
• Beslut om tilldelning ut slutet av juni



Exempel på beslut 
• Jägarnas förslag

- 938 älgar (samma som 2009)

• Markägarnas förslag och synpunkter:
- ökning med 10 % - 1032 älgar - älgskador fortsatt höga
- rekommenderad könsfördelning - älgstammen stabil
2 vuxna      1 ko  +  1 tjur - låg medelålder
3 vuxna      2 kor +  1tjur - låg tjurandel

• Länsstyrelsens beslut:
- Tilldelning 960 älgar
- Rekommendation om könsfördelning 
- Innebär återgång till 2007 års avskjutningsnivå
- Motivering med höga älgskador, svagt ökande älgstam enligt ÄlgObs



• Nya beslutsorgan från 2010 – VFD



En ”ny” rovdjursförvaltning

”Ny trovärdig rovdjurspolitik 
med regional förvaltning och 
lokalt inflytande”

Miljödepartementets hemsida



Viltförvaltningen vid Länsstyrelsen
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VFD vid Länsstyrelsen
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Förordning om VFD (2009:1474)

2 § ..organ för samverkan i frågor som rör viltförvaltning-
en inom länet.

3 § ..ska besluta om övergripande riktlinjer för

4 § ..ska pröva frågor om godkännande av …..
1. ..förslag till miniminivåer
2. …rovdjursförvaltningsplan ….

Avgränsar vilka frågor delegationen kan fatta  beslut 
om – hindrar inte diskussion om annat (samverkan 
är ett ganska vitt begrepp)!



Förordning om VFD (2009:1474)

3§ En viltförvaltningsdelegation ska besluta om
övergripande riktlinjer för:
- viltförvaltningen inom länet
- skötsel av älg-, hjort- och vildsvinsstammarna
- licensjakt och skyddsjakt inom länet
- bidrag och ersättning enligt viltskadeförordn.



Syfte med VFD

• Ökat regionalt inflytande
• Inflytande från flera
• Dialogforum
• Förankra politiken
• Besluta i strategiska frågor (riktlinjer och 

principer) - inte i enskilda ärenden



”Övergripande riktlinjer”

• Förvaltningsplaner 
• Rutiner - hur ska skyddsjakt gå till
• Riktlinjer för licensjakt – exvis öka eller 

minska en population under en viss 
tidsperiod

• Spridning av rovdjuren - zoner



VFD  sammansättning

• VFD består av landshövdingen som 
ordförande och 15 ledamöter som utses 
av Länsstyrelsen.

• Särskilt nominering av ledamöter och 
ersättare enligt 6 och 7 §§ förordningen 
om viltdelegationer (2009:1474).



Viltförvaltningsdelegationer
Bred representation - olika intressen och politisk representation;

• 5 regionalpolitiker, utsedda av landstingen
• 1 för polismyndigheten, trafiksäkerhet o illegal jakt
• 1 för jägarorganisationerna
• 1 för frilufts- och naturintressen
• 1 för ägarorganisationerna + jordbruk
• 1 för skogsbruket
• 1 för näringsliv o turism
• 1 för yrkesfisket (där det är relevant)
• 1 för fäbodbrukarnas riksorg (där det är relevant)
• 1 för rennäringen, utsedd av Sametinget
• 1 i län med rennäringsdelegation, utsedd av berörd intresseorganisation

• Alla ska ha ersättare, jämn könsfördelning, väljs på 4 år, får arvode
• Ledamöter utses av Länsstyrelsen 
• Bör ledas av Landshövdingen



VFD-läget just nu!
– Forcerad lagstiftning – dålig start för VFD!
– Samtliga VFD kom igång under våren 2010
– Många frågor kring mandat, roll, arbetsordning, regelverk etc.
– Kunskapsuppbyggnad första året - ”utbildningsprogram”
– Många svåra frågor direkt – miniminivåer för lo och björn
– Många vill ta beslut – frustration över regelverk
– Just nu diskussioner om ”principbeslut” och vilka enskilda beslut 

som tjänstemännen ska ta
– Svårt för mindre intressegrupper att delta
– Bra med politikerinblandning
– Förbättrad samverkan mellan län

Leder säkerligen till bättre förankring!!



• Ny älgförvaltning – riksdagsbeslutet



Proposition 2009/10:239

• Överlämnad till riksdagen den 17 juni 2010
• Riksdagsbeslut december 2010
• Lagändringen träder i kraft 1 januari 2012.
• Jakt enligt äldre bestämmelser får 

bedrivas t.o.m 29 februari 2012.





Uppdraget
Lämna förslag till de förändringar 
eller förenklingar som behövs 
för att skapa en förvaltningsmodell 
för älg som syftar till en 
ekosystembaserad lokal förvaltning

Utgå från tidigare utredningsförslag

En enkel, rättssäker och kostnadseffektiv 
administration ska eftersträvas



Ny älgförvaltning
”Samma frågeställningar, men förbättrad modell för att svara på dem!”

Många mål;

- Livskraftig älgstam med hög kvalitet i balans med betesresurserna 
och en produktionsanpassad, målstyrd älgjakt.

- Hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjur, trafikolyckor, 
skador på skog samt inverkan på övrig biologisk mångfald 

- Älgförvaltning präglad av samverkan mellan aktörer som påverkar 
älgstammen 

- Lokalt förankrad och ekosystembaserad
- Kunskapsbaserad 
- Förenklad administration
- Gemensam IT-plattform för älgförvaltningen (ev Viltdata)



Ny älgförvaltning
• Älgförvaltningsområden, älgskötselområden och 

licensområden
• Älgförvaltningsgrupper ”styr” äfvo

– 3 repr markäg, 3 repr jakträttshav – i norr även rennäring
• Älgskötselområden frivillig sammanslutning
• Älgförvaltning kan förekomma utanför ÄO
• Systemet gäller även där sameby har rätt att jaga.

• SLU, NV, Sks, JF mfl bistår med utbildningar, 
metodutveckling, uppföljningar etc 



Älgförvaltningsgrupperna ska;

• Upprätta en förvaltningsplan för området
• Planen grund för ÄO:s skötselplaner
• Granska ÄO:s planer
• Uppföljning av avskjutningen
• Föreslå tilldelning för licensomr inom fvo



Älgskötselområdet ska;
• Ha årligt samråd inom ÄO med alla parter
• Upprätta skötselplan
• Inventera och rapportera
• Praktisk jaktsamverkan

Registreras av länsstyrelsen och får avregistreras
- om det inte är lämpat för älgjakt
- inte uppfyller kravet på en viss storlek
- om förvaltningen inte sker i enlighet med föreskrifter 
eller beslut som meddelats med stöd av lagen



Ny älgförvaltning 

+ Införande av förvaltningsområden ger 
större möjligheter att nå systemmålen

+ Tydligt ansvar ut till förvaltningsområden 
och ÄO med flera

- Snabba beslut – kort införandetid
- Jakt i ÄO endast frivilligt
- Finansieringsfrågan osäker



• Länsstyrelsernas framtida roll och vad 
händer inom närmaste tiden?



Mer förvaltning och mindre administration!
Länsstyrelserna ges tydlig övergripande roll!

• Beslut om förvaltningsplaner
• Vägledning till förvaltningsgrupper
• Samverkan i framtagande av kunskapsunderlag
• Uppföljning av förvaltning inom länen

• Fortfarande administration kvar;
– Tilldelning till licensområden
– Beslut älgskötselplaner ÄO
– Ta in pengar (fällavgifter)
– Samla avskjutningssiffror
– Bidrag älgvårdsfonden



Vad händer nu?

• Älgjakten 2011 som tidigare
• Älgförvaltningsområden tas fram till 1 okt
• ”Älgförvaltningsgrupper” bemannas till 1 

okt
• Utbildningspaket tas fram av SLU, 

grupperna utbildas därefter
• En genomförandeplan tas fram under 

mars i samverkan med flera inblandande



Slut!
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