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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 19 januari 2012.

Regeringen föreskriver att 3 och 3 d §§ jaktförordningen (1987:905) ska
ha följande lydelse.

3 §1 Om licensjakt efter älg och om älgskötselområden finns det bestäm-
melser i 33 § jaktlagen (1987:259).

För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan.
Trots det som föreskrivs i 33 § tredje stycket jaktlagen (1987:259) om älg-

skötselområdes storlek får ett älgskötselområde registreras även om området
endast medger avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det finns särskilda
skäl för en sådan registrering och området i övrigt är lämpat för älgjakt.

3 d §2 För ett älgförvaltningsområde ska länsstyrelsen inrätta en älgförvalt-
ningsgrupp. Älgförvaltningsgruppen ska upprätta en älgförvaltningsplan för
området. Planen ska godkännas av länsstyrelsen. 

Om ett älgförvaltningsområde berör fler än ett län, ska älgförvaltnings-
gruppen för området inrättas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av
området ska vara belägen. 

En älgförvaltningsgrupp ska bestå av sex ledamöter, varav tre utses på för-
slag av markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas organisa-
tioner. Inom älgförvaltningsområden där medlemmar i en sameby har rätt till
jakt enligt 25 § rennäringslagen (1971:437) ska dock en av de ledamöter
som företräder jaktintresset utses på förslag av Sametinget. Till ordförande i
älgförvaltningsgruppen ska länsstyrelsen utse en av de ledamöter som före-
träder markägarintresset. 

Om älgförvaltningsgruppen inte är enig om ett beslut, ska omröstning ske.
Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av le-
damöternas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. Licenser som beviljats
enligt 3 § fjärde stycket i dess lydelse före ikraftträdandet gäller fortfarande.

1 Senaste lydelse 2011:117. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.
2 Senaste lydelse 2011:117.
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