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Nomineringsprocess ÄFG – Värmlands län inför nominering 2018-2020 

Inledning 

Länsstyrelsen i Värmland utser representanter till älgförvaltningsgrupperna i Värmland efter förslag från 

jägarorganisationerna i länet. 

För varje ÄFO ska det finnas en sammankallande som ansvarar för beredningen av vilka som ska föreslås 

att ingå i älgförvaltningsgrupperna. I normalfallet skall det vara ordföranden i någon av Jägarförbundets 

kretsar som ingår i ÄFO:t som utses till sammankallande. Den sammankallande ska samråda med övriga 

ingående kretsar inom respektive ÄFO samt lokalorganisation från JRF om de finns representerade inom 

området. 

Den sammankallande lämnar förslag på ledamöter till ansvarig jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet. 

Jägareförbundet ska samverka med Jägarnas Riksförbund innan förslaget lämnas vidare till länsstyrelsen. 

Utsedda sammankallande enligt bilaga A. 

Krav på ledamot till älgförvaltningsgrupp framgår enligt bilaga B. Utöver det är det viktigt att beakta att 

de ledamöter som föreslås har en stark förankring i jägarorganisationerna inom länet. Ledamöterna bör 

helst ha förtroendeuppdrag på krets- eller länsnivå för att säkerställa att man företräder jägarnas åsikter 

inom området. Ålders- och könsaspekten ska beaktas under nomineringsprocessen. 

Steg 1 – Förfrågan 

Förfrågan ställs till nuvarande ledamöter om någon i ett tidigt skede har bestämt sig för att avsluta sitt 

engagemang i älgförvaltningsgruppen. – Ansvarig: jaktvårdskonsulent Jägareförbundet. 

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 viltdata och jaktrapport. Ansvarig: jaktvårdskonsulent Jägareförbundet. 

Förfrågan ska även läggas ut på hemsida. Ansvarig: Respektive jägarorganisation. 

Förslag på kandidat skickas till ”Sammankallande” i beredningsgruppen, med  
namn, kontaktuppgifter och motivering. Detta ska ske skriftligt via brev eller e-post. 

Steg 2 – Sammanställning och beredning av förslag inom ÄFO 

Sammankallande ansvarar för sammanställning och beredning av inkomna förslag och vid behov kallar 

denne till nomineringsmöte. 

Den sammankallande lämnar därefter förslag på ledamöter till ansvarig jaktvårdskonsulent, 
(johan.stedt@jagareforbundet.se), på Jägareförbundet. Förslaget på ledamöter ska omfatta namn, 
personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress, samt en kort motivering. 
 
Sammankallande ansvarar för enkel dokumentation av beredningsprocessen, vilka som varit 

nominerade och hur samverkan har skett med övriga kretsar och lokalorganisation från Jägarnas 

Riksförbund. 
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Steg 3 - Godkännande på Länsnivå 

Jägareförbundet Värmland samverkar med Jägarnas Riksförbund och därefter lämnas förslaget till 

länsstyrelsen. 

Tidsplan. 

Före 15 jun Förfrågan till nuvarande ledamöter om avslut av engagemang 

Före 6 nov Förfrågan om förslag via viltdata och jaktrapport 

Före 24 nov Förslag på kandidat till ”Sammankallande” 

Före 5 dec Förslag på ledamöter lämnas till ansvarig jaktvårdskonsulent Jägareförbundet 

johan.stedt@jagareforbundet.se 

Före 11 dec Förslag på ledamöter lämnas till länsstyrelsen 

 

 

Framtaget av        

Karlstad 2017-11-01 

Anders Olsson     

Anders Olsson    

Vice ordf. Jägareförbundet Värmland   

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

Sammankallande i nomineringsprocess i resp. ÄFO för jägarintresset. 

ÄFO 1 Finnskogens ÄFO:  Thomas Fröman, 070-221 75 11, tomas.froman@bredband.net  

ÄFO 3 Fryken-Glafsfjordens ÄFO:  Sven Andersson, 070-525 64 88, stavnas.sven@telia.com 

ÄFO 4 Klarälven-Fryken:  Erik Eriksson, 070-514 04 23, erik.p.eriksson@lfvarmland.se 

ÄFO 5 Örtens ÄFO:  Anders Olsson, 070-618 75 03, carolaochanders@telia.com  

ÄFO 6 Wermlandsberg ÄFO:  Krister Pettersson, 070-255 42 28, krister.pettersson@uddeholm.se 

ÄFO 7 Glaskogens ÄFO:  Andrée Brask, 070-346 49 31, andree.brask@telia.com 

ÄFO 8 Vänerbygdens ÄFO:  Per-Ove Eriksson, 070-354 02 55, per-ove.eriksson@psmab.com 

ÄFO 9 Bergslagskanalens ÄFO:  Robert Jonsson, 070-322 65 31, robert.jonsson@mellanskog.se 

ÄFO 10 Vänern-Möckeln:  Fredrik Andersson, 070-326 68 32, fredrik.andersson@mvg.se 
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Bilaga B 

Önskvärda egenskaper hos ledamöter i älgförvaltningsgrupperna:  

� I första hand kunskap om adaptiv ekosystembaserad älgförvaltning, men även skoglig kompetens är bra 

� Lyhörd och ha lätt för att samarbeta 

� God analytisk förmåga 

� Integritet 

� Lokalkännedom om området 

� Stort intresse och engagemang för frågorna 

� Möjlighet att avsätta tid för sammanträden, möten och exkursioner 
 

Enligt förslaget i Naturvårdsverkets föreskrifter för den nya älgförvaltningen ska representanterna i 

älgförvaltningsgrupperna förordnas på tre år och få en årlig ersättning om 5 000 kronor plus reseersättning. 

Älgförvaltningsgrupperna ska hålla minst två möten per år. 

 

Älgförvaltningsgruppens arbetsuppgifter  

Älgförvaltningsgrupperna har ett mycket viktigt och tidskrävande arbete. De hämtar in olika inventeringsunderlag, 

fungera som beställare för inventeringar på älgstammen och andra inventeringar samt utifrån dessa resultat ge 

förslag på hur älgen ska förvaltas inom området för att vara i balans med foderresurserna. Allt detta i samråd med 

berörda markägare och jägare inom älgförvaltningsområdet.  

 
Förslag enl. NVV´s föreskrifter angående älgförvaltningsgruppens arbetsuppgifter: 

� Upprätta en älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområdet 

� Följa upp förvaltningen och ställda mål, såväl under jaktsäsong som mellan jaktsäsonger 

� Genom årliga samråd så långt som möjligt samordna jakten inom området 

� Föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla älgkalv respektive vuxen älg inom området 

 
 
Övrig information: 

� Olika organisationstillhörighet: 

Resp. jägarorganisation får kontakta den sammankallande där de finns representerade för vidare dialog 

och nominering. Eftersom det i varje älgförvaltningsgrupp finns tre platser till förfogande att representera 

jägarna bör tillsättandet styras av personlig kompetens, men att stor hänsyn ska tas till medlemsmässig 

”marknadsandelen” inom respektive älgförvaltningsområde.  

 
  


