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Nomineringsprocess ÄFG – Värmlands län 

Inledning 

Ledamot för jägarintresset(*) i älgförvaltningsgruppen ska vara utsedda av jägarna i resp. älgförvaltningsområde 

(ÄFO). 

Ett ÄFO kan bestå av del av flera jaktvårdskretsar, i kretsarna finns en eller flera jaktenheter. En sammankallande 

ska utses, t ex en av de förtroendevalda kretsordförande som berörs av ÄFO:t.  

Denna sammankallande (SE Bilaga A) ska leda en beredningsgrupp på 3 till 5 personer, som kan bestå av delar av 

kretsstyrelserna eller andra berörda kretsars företrädare (SJF), 1-2 st personer från den andra lokala 

organisationen (t ex JRF, om sådan finns) och ev. någon oorganiserad jägare(**) 

* SE Bilaga B ang. ”Önskvärda egenskaper hos ledamöter i älgförvaltningsgrupperna” 

(** Jaktkortslösare som te. x. har Jaktjournalen, Jaktmarker o Fiskevatten för att få Jägarförsäkring)  

Beredningsgrupp: 

1. Kretsordförande (Sammankallande) krets nr 1 t ex. största berörda kretsen 

2. Kretsordförande i krets nr 2 

3. Kretsordförande/ledamot krets nr 3, eller annan jägare. 

4. Ordförande i lokalorganisation från Jägarnas Riksförbund. 

5. Oorganiserad jägare 

Regelverk, mm.  

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 3 d § jaktförordningen(1987:905), att bilda älgförvaltningsgrupper 
för de älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen inrättat genom beslut den 24 januari 2012. 

Steg 1 – Förfrågan 

Förfrågan om förslag på ÄFG-ledamot meddelas ”alla” jaktenheter (ÄSO, VVO:n, jaktklubbar och övriga jaktlag) 

inom älgförvaltningsområdet (ÄFO), inkl. hänvisning till regelverket och profilbeskrivning för ÄFG-ledamot, via brev 

eller e-post. Ansvarig: Sammankallande. 

Underlaget tas fram av Länsstyrelsen och Jägareförbundet Värmland. Förfrågan ska även läggas ut på 

Länsstyrelsens hemsida och resp. jägarorganisations hemsida, samt ev. lokala annonsblad, t ex Torsby-

Klarälvsbladet. Samt via Viltdata:s meddelandefunktion. 

Jaktlagen och ÄSO:n inom ÄFO kan, med fördel, ha samordningsmöten lokalt för att föreslå kandidater, motivera 

och ange hur stor del av ÄFO:t som stödjer denna kandidat. 

Förslag till kandidat skickas till ”Sammankallande” i beredningsgruppen, med namn, kontaktuppgifter, motivering 

och hur stor andel av ÄFO:t som stödjer förslaget. Detta ska ske skriftligt via brev eller e-post. 

Nomineringsprocessen ska tidplaneras. Förfrågan får ta max fyra (4) veckor. Förfrågan ska skickas ut inom en vecka 

efter att Länsstyrelsen efterlyser förslag på ny ledamot från Jägarsidan. Mötesdatum för beredning ska beslutas 

redan vid utskicket, samt innehålla sista datum för inlämning, t ex senast 2-3 dagar innan detta nomineringsmöte. 

Steg 2 – Nomineringsmöte - Sammanställning och beredning av förslag inom ÄFO 

Sammanställning och beredning av inkomna förslag inom ÄFO:t sker av sammankallande och redovisas på 

nomineringsmötet.  
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Finns bara ett förslag nomineras denne. Finns fler förslag tas hänsyn till hur stort stödet är inom ÄFO:t (jaktlag, 

äso:n, o dyl) och hur väl kandidaten uppfyller den profilbeskrivning som finns för ÄFG-ledamöter. Beslut om 

kandidat ska tas där dessa två kriterier sammanvägs. 

Beslut om nominering till ÄFG-ledamot skickas till Jägareförbundet Värmland för granskning, senast inom en (1) 

vecka efter nomineringsmötet. (Jägareförbundet Värmland kallar företrädare för Jägarnas Riksförbund (JRF)) 

Nomineringsmötet ska vara beslutat i samband med förfrågan. Mötet ska protokollföras. 

Steg 3 - Godkännande på Länsnivå 

Godkännande av förslag på nominerade ledamot/ledamöter sker av jägarnas företrädare på länsnivå, t ex resp. 

ordförande i de två jägarorganisationer och länsansvarig jaktvårdskonsulent. De granskar förslag på ÄFG-ledamot 

utifrån profilbeskrivningen och lämplighet till befattning. 

Jägareförbundet Värmland kallar företrädare för Jägarnas Riksförbund (JRF). Möte för granskning av förslaget ska 

ske inom en vecka efter nomineringsmötet (inom ÄFO) skickat in förslag på ledamot. Mötet ska protokollföras. 

Slutlig nomineringen, och ett enkelt yttrande från granskningsmöte, skickas till Länsstyrelsen för fastställande inom 

en (1) vecka. 

Slutligen: Möten kan preliminärt planeras i förväg utifrån de tidsrymder som varje moment behöver. Hela 

nomineringsprocessen tar ca 6-8 veckor. Länsstyrelsen kan besluta om ny ÄFG-ledamot inom ca 2 månader efter 

utskick. 

 

Framtaget av     Godkänd av 

Karlstad 2013-03-15   Karlstad 2013-04-09 

 

Lennart Johannesson   Kurt Borg 

Ordf. Jägareförbundet Värmland  Ordf. Jägarnas Riksförbund Värmland 

Telefon: 070-513 64 55, e-post: lennart.johannesson@ncc.se 

Granskad av jaktvårdskonsulent Jessica Larsson 2013-0x-xx   och  

förbundsjurist Ola Välimaa  2013-0x-xx 

SE Bilaga A nästa sida ang. Sammankallande i nomineringsprocess i resp. ÄFO för jägarintresset. 

 


