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Fastställande av älgskötselplan för Ringamåla älgskötselområde

Beslut

Länsstyrelsen fastställer den skötselplan för älg som upprättats av Ringamåla älgskötselområde. 
Planen gäller till och med den 30 juni 2021. Skötselplanen har tillstyrkts av 
älgförvaltningsgruppen i förvaltningsområde Blekinge Väst. För fortsatt älgjakt inom området 
skall skötselplan tas fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen. Älgskötselplanen ska vara 
älgförvaltningsgrupp Blekinge Väst tillhanda senast den 30 april 2021, om ej annan tid 
meddelas. 

Beskrivning av ärendet
Ringamåla älgskötselområde har inkommit med en ny älgskötselplan, dels på begäran från 
förvaltningsgruppen för att anpassa den till senaste förvaltningsplanen, men också för att 
Mörrumåns älgskötselområde upphört och ingår numera i Ringamåla älgskötselområde

Motivering till beslutet
Sammanfattning inför fastställandet av skötselplanen:

 Målsättningen är att bibehålla älgstammens storlek/täthet.

 Föreslagen plan och utfallet från Älgfrode stämmer bra överens med målet.

 Antalet obstimmar är ok vilket är en förutsättning att säkerställa en hållbar förvaltning.

 Uppskattad täthet, efter sammanvägning av före detta Mörrumsåns älgskötselområde, är 
5,3 älgar per 1000 ha i vinterstam baserat på spillningsinventeringen och obs.

 Betesskador är höga i relation till målsättningen. Skadorna har dessutom ökat trots 
högre tillgång på RASE. Ståndsortsanpassad plantering av tall ger ökande mängd 
tallfoder kommande 5 åren och kommer troligen mildra situationen.

Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att följa sin skötselplan och nå sina avskjutningsmål. 
Inventering genom de fyra basmetoderna (avskjutning, älg-obs, spillningsinventering och 
kalvvikter) skall genomföras och redovisas. Gör avstämningar under pågående jaktsäsong, för 
att kunna anpassa avskjutning mot uppskattad stam, både med avseende på antal och 
sammansättning. Skicka in protokoll från samrådsmöte tillsammans med älgskötselplan.
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Länsstyrelsen vill även belysa problembilden med ett högt betestryck av samtliga hjortdjur, inte 
bara älg, och vilka konsekvenser det får för skogsnäringen. Alla inblandade måste tillsammans 
dra åt samma håll för att situationen ska förbättras t.ex. bibehålla ett högt jakttryck på rådjur, 
vilka även står för högst antal viltolyckor, och verka för ståndortsanpassat skogsbruk.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 
2011:7)

27 § En älgskötselplan ska bifogas ansökan om registrering av älgskötselområde och ska 
fastställas av länsstyrelsen. Planen ska tas fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen. 
Skulle älgförvaltningsgruppen inte tillstyrka att länsstyrelsen fastställer älgskötselplanen ska 
länsstyrelsen ta ställning till om planen ändå kan fastställas. Företrädare för älgskötselområdet 
ska minst en gång om året göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder 
och föreslå ändringar för länsstyrelsens fastställande. Företrädare för älgskötselområdet ska 
också, i god tid före det att planperioden går ut, inkomma med en ny plan 29 § - Länsstyrelsen 
ska regelbundet och minst vart tredje år, på eget initiativ eller efter framställan av 
älgförvaltningsgruppen, göra en översyn av älgskötselplanerna och vid behov vidta åtgärder.

Information
Ansökan om inregistrering av fastigheter i älg- och kronhjortsskötselområdet ska vara 
länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari. Detta framgår enligt 8 § (NFS 2011:7) - När 
ansökan krävs ska sådan ges in till länsstyrelsen senast den 31 januari för att jakt ska kunna ske 
samma kalenderår om inte länsstyrelsen beslutar annat

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Jonas Kromnow med handläggare Andreas Abrahamsson 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Kopia till:
Älgförvaltningsgruppen Blekinge Väst,  

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor
1. Ringamåla Älgskötselplan
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Blekinge 
län,  371 86 Karlskrona. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
blekinge@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet 
har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Naturvårdsverket. 

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 
om 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 eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden 
tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post blekinge@lansstyrelsen.se eller 
telefon 010-224 00 00. Ange beslutets diarienummer.
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