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Kontaktperson

Naturskyddsenheten
Malin Håkansson
010-224 16 93
malin.hakansson@lansstyrelsen.se
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Beslut om förordnande av behörighet att utfärda 
intyg om älgs otjänlighet som människoföda

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att meddela följande personer behörighet att utfärda intyg om 
älgs otjänlighet som människoföda enligt 37 § Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) inom Skåne län.

Per-Ola Andersson Sjunkaröd 1339 B, 288 90 Vinslöv
Tom Espgård Långstorp Hallahus 361, 243 93 Höör
Erik Muhr Ljunggatan 30, 288 32 Vinslöv
Fredrik Pedersen Eriksdalsvägen 214, 275 92 Sjöbo
Johannez Rahm Ringsjöhöjden Villavägen 8, 243 35 Höör
Jan Strömberg Maglehultsvägen 275, 291 92 Kristianstad
Kurt Svensson Ingelstorp gård 1200, 264 54 Ljungbyhed
Mikael Wilhelmsson Kullastigen 6, 273 50 Brösarp
Patrik Yngvesson Östanböke 2110, 280 72 Killeberg
Fredrik Svärd Skuddarp 203, 243 92 Höör

Villkor för tillståndet

Behörigheten gäller till och med den 30 juni 2022 under följande villkor:
 detta tillstånd kan, om förhållandena så påkallar, återkallas eller förses med 

ytterligare villkor,
 den som tillståndet gäller ska snarast anmäla till Länsstyrelsen om denne inte 

längre är intresserad av denna behörighet.
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Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har efterfrågat förslag på personer att förordna som behöriga att skriva 
intyg om älgs otjänlighet som människoföda från länets älgförvaltningsgrupper. 
Grundkravet för att föreslås var att man har gått viltundersökarutbildning i Svenska 
Jägareförbundets regi samt är intresserad av uppdraget. Dessa personer samt länets 
godkända tb-kontrollanter enligt lista på Jordbruksverkets hemsida har bjudits in till 
ett utbildningstillfälle av länsstyrelsen. Detta utbildningstillfälle hölls den 10 oktober 
2019. 

Motivering till beslutet
Enligt 37 § NFS 2011:7 behöver fällavgift inte betalas om länsstyrelsen genom beslut 
fastslagit att älgen var otjänlig som människoföda. Med älg som är otjänlig som 
människoföda avses älg som av veterinär eller efter beslut av polisman eller efter 
intyg av person utsedd av länsstyrelsen helt eller delvis kasserats som
människoföda. Otjänligheten får inte ha förorsakats genom påskjutning eller felaktigt 
tillvaratagande. Inte heller får otjänligheten vara förorsakad av att eftersöks- eller 
anmälningsskyldigheten har fullgjorts på ett otillräckligt sätt.

Enligt § 38 NFS 2011:7 ska, när frihet från fällavgift begärs, anmälan vara åtföljd av 
den utredning som åberopas till stöd för begäran, såsom intyg om otjänlighet enligt 
§ 37. 

Länsstyrelsen bedömer ovan personer lämpliga att förordna som behöriga att skriva 
intyg om älgs otjänlighet som människoföda.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsassessor Eva Johansson med vilthandläggare Malin 
Håkansson som föredragande.

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

Sändlista
Per-Ola Andersson peo@skanskavilt.se
Tom Espgård tom.espgard@lansstyrelsen.se
Erik Muhr erik.muhr@hotmail.com
Fredrik Pedersen natursparet@telia.com
Johannez Rahm johannez.rahm@telia.com
Jan Strömberg strombergsjaktvilt@hotmail.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kurt Svensson ingelstorps.farm@gmail.com
Mikael Wilhelmsson mikael.wilhelmsson@jagareforbundet.se
Patrik Yngvesson ostanbokegard@gmail.com
Fredrik Svärd fredrik.skuddarp@hotmail.com

Kopia till
Polismyndigheten i Skåne län, Bernt-Olof Nilsson
Länsveterinär, Leif Felton
Jägareförbundet i Skåne län
Berörda älgförvaltningsgrupper
Berörda älgjaktsområden
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