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Beslut om villkorat fastställande av Ringamålas älgskötselplan

Beslut
Länsstyrelsen i Blekinge (LstK) beslutar att fastställa Ringamålas älgskötselplan på ett 
år och gör den därmed gällande under säsongen 2021/2022. 
Skötselplanen gäller därmed inte under säsongen 2022/2023. 
Anledningen till att skötselplanen bara fastställs på ett år är att förvaltningsplanen bara är 
fastställd på ett år och LstK anser att förvaltning och skötselplaner bör ligga i fas för bästa 
möjliga översyn och förvaltning av älgstammen. 

För jakt efter älg under säsongen 2022/2023 och framöver vill länsstyrelsen ha en ny plan, 
godkänd av förvaltningsområdet, för handläggning senast 2022-08-01.

Beskrivning av ärendet
2021-09-13 Inkom Ringamålas älgskötselplan (ÄSO-plan) till LstK, med ett godkännande från 
älgförvaltningsgruppen (ÄFO-gruppen). Efter sammanräknande av älgförvaltningsområde 
Blekinge Västs (ÄFO Väst) samlade skötselplaner och den bedömda avskjutningen i 
licensområden påtalade LstK en diskrepans mellan sagda planer och återförde dessa för 
justeringar. 

2021-09-28 Inkom en reviderad plan med ett godkännande ifrån ÄFO-gruppen för handläggning 
till LstK. Detta beslut avser den planen.

2021-09-30 skickade LstK en begäran om yttrande från Svenska Jägareförbundet (SJF) och 
Skogsstyrelsen (SKS). I förfrågan lämnades endast två dagar för yttrande. Den snäva tiden är 
beklaglig men LstK finner den rådande tidsbristen som styrande för detta. LstK finner inte skäl 
att skjuta upp jaktstarten för att SJF och SKS skall få tid på sig att granska och yttra sig. 

2021-10-01 inkom SKS med ett meddelande att de inte finner tid att yttra sig specifikt i 
skötselplanerna gällande ÄFO-Väst. 

2021-10-03 hade SJF inte inkommit med något yttrande rörande Ringamålas ÄSO-plan. 

Motivering till beslutet
LstK finner att Ringamåla har mött de krav på inventering och samråd som myndigheten ställer. 

Myndigheten bedömer även Ringamålas ÄSO-plan som strävande mot de mål som ÄFO-planen 
har satt upp. 
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LstK finner även att Ringamåla i prognoseringen producerar en minskande stam efter årets 
älgjakt något som LstK finner lämpligt relaterade till de omfattande skadorna på skogen som 
älgbetesindex (ÄBIN) vittnar om. LstK finner det även lämpligt att, även om det i detta ärende 
inte har bedömts, framgent succesivt hålla älgtätheten på en låg nivå, och om så erfordras sänkta 
tätheterna ytterligare. Detta projiceras redan i den treårsplan som Ringamåla ÄSO har lämnat in, 
även om detta beslut bara fattas på ett år. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Förvaltningslag (2017:900), Jaktlag (1987:259), Jaktförordning (1987:905), NFS 2011:7

Information
LstK vill dock uppmärksamma Ringamålas ÄSO om att det mål man satt, om oförändrad stam, i 
sin ÄSO-plan inte prognoseras. LstK anser att detta är rimligt men vill uppmärksamma 
Ringamåla om att tätheten av älg, med rådande indata, torde minska. 

I Ringamålas ÄSO-plan har en defekationshastighet på 17 använts. LstK lever i tron att det 
inom ÄFO-Väst är en hastighet på 14 som är brukligt och vill påtala detta men anser att det är 
ÄFO-gruppen som ger direktiv för hur många högar som skall räknas. LstK vill dock påtala att 
det i dagsläget har räknats på 14 högar i övriga ÄSOn. När tillräcklig och homogen data kan 
presenteras över ÄFO-Väst kommer en översyn av detta ske och LstK lever i tron att nya 
riktlinjer kommer ges vid det läget. 

LstK har även en klar förväntan på att den avskjutning av älg som beslutas om i Ringamålas 
ÄSO klart viktas mot de mer skadedrabbade nordliga delarna av ÄSOt och att i första hand 
skjuts älgarna i och i nära anslutning till de områden de gör mest skada i. 

LstK är oroad över den rådande skadebilden i på skog i Ringamålas ÄSO och anser att man 
inför nästa bör bevaka detta noggrant för att kunna möjliggöra etablering av tall på marker inom 
ÄSOts gränser. LstK råder därför Ringamåla att framgent behålla en aningen nedåtgående trend 
i älgstammens storlek och vid behov justera avskjutningen. 
LstK vill erinra om att avskjutningsmålen framgent (mellan jaktsäsongerna) kan behöva 
revideras i skötselplanen under den tid den gäller. I detta beslut fastställs bara planen på ett år 
men framgent, under flerårsplaner, vill länsstyrelsen senast fem veckor innan jaktstart ha de 
föreslagna förändringarna skickade till sig för handläggning. I fallet där detta inte sker, eller ifall 
inkomna revideringar inte finns på LstK fem veckor innan jaktstart, så kommer 
avskjutningsmålen i planen gälla under löpande säsong. 

Vidare vill LstK informera om att reviderade skötselplaner inte handläggs utan att de passerat 
genom älgförvaltningsgruppen med ett godkännande från denna.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Jonas Kromnow med handläggare Oliver de Marcenac som 
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 

Skogsstyrelsen registrator@skogsstyrelsen.se 

Jakvårdskonsulent Blekinge karin.stoeckman@jagareforbundet.se 

Ordförande ÄFO-grupp ak.lycke@telia.com 

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Ringamålas älgskötselplan
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Ni kan överklaga beslutet
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 ert skriftliga överklagande till Länsstyrelsen 
Blekinge antingen via e-post; blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 
Karlskrona.

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. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande 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, blekinge@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 00 00. Ange diarienummer 4385-2021.
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