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Viltenheten Älgjaktområden i Västra Götalands län 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Information om kvalitetssäkring av älgjaktområden

Vi har på Länsstyrelsen fått många frågor om den pågående kvalitetssäkringen av 

länets älgjaktområden. För att göra er granskning lättare har vi sammanställt svar 

på dessa frågor. Kvalitetssäkringen är en pågående process, vilket gör att en del 

jaktområden redan är klara och att en del jaktområden fortfarande väntar på ett 

uppdaterat registreringsbeslut att granska. Ifall ditt älgjaktområde redan är 

kvalitetssäkrat kan du bortse från denna information. 

Länsstyrelsens nya kartsystem 
Från och med 2019 har vi börjat använda ett nytt nationellt kartsystem för 

registrering av älgjaktområden. Nu utgår vi från arealer från Lantmäteriets 

kartskikt istället för arealuppgifter från tidigare beslut. Detta kommer att 

effektivisera Länsstyrelsens arbete och administration. Alla länsstyrelser gör denna 

förändring, vilket säkerställer en mer rättssäker och lika behandling av jaktområden 

oberoende av var i landet de är belägna. 

Alla landets älgjaktområden lästes in centralt i det nya systemet under hösten 2018. 

Vid inläsningen av fastigheter har fastigheter eller delar av fastigheter med vissa 

egenskaper inte har tagits med. En förklaring följer här: 

• Vattenareal – Enligt Jaktlagen ska ett älgjaktområde vara lämpat för

älgjakt, därför räknas nu endast landarealen som älgbärande i

registreringsbesluten. Ingående fastigheters vattenareal ingår fortfarande i

det registrerade jaktområdet om den är markerad i registreringskartan, men

finns inte med i den beslutade arealen som ligger till grund för

älgskötselplaner och tilldelning.

• Outredda fastigheter – Fastigheter som anges som outredda hos

Lantmäteriet har inte accepterats av det nya systemet i den centrala

inläsningen av jaktområdena. Anledningen är att man för outredda

fastigheter där man inte vet vem som äger marken inte heller kan fastställa

vem som har jakträtten. Sådana fastigheter kan därför inte registreras för

älgjakt förrän jakträttshavaren har redovisats.

• Fastigheter mindre än 1000 kvm – Dessa togs inte med i samband med den

nationella inläsningen av fastigheter på grund av att mängden data

påverkade systemets prestanda. Har dessa småfastigheter felaktigt tagits

bort kan de åter läggas till efter felanmälan från jaktområdet i samband

med kvalitetssäkringen.
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Efter att kvalitetssäkringsprocessen är avslutad för ert älgjaktområde kommer det 

kvalitetssäkrade området att gälla oberoende av tidigare registreringsbeslut. Om ni 

i framtiden ansöker om ändringar i ert älgjaktområde får ni med varje nytt beslut 

uppdaterade fastighetsförteckningar och kartor för området. 

Vad bör vara fokus i kvalitetssäkringsarbetet? 
Fastighetsbilagan i registreringsbeslutet skapas baserat på det registrerade 

(blåmarkerade) området i er registreringskarta. Arealuppgifterna i 

registreringsbesluten är inget som vi kan ändra på. Ni behöver alltså inte granska 

arealuppgifterna i detalj. 

Fokusera istället på att kontrollera det blåmarkerade området i registreringskartan. 

Saknas det en fastighet eller delar av en fastighet, eller om någon fastighet felaktigt 

ligger med i ert område anmäler ni det till oss för rättelse. 

Om det har skett fastighetsregleringar som innebär att det har tillkommit mark till 

en fastighet efter att den registrerades i ert område behöver ni kontrollera att hela 

fastigheten är med. Detta sker inte automatiskt, utan behöver anmälas till 

Länsstyrelsen för att vi ska kunna justera det registrerade området. 

Hur beräknas arealuppgifterna i beslutet? 
Arealerna i registreringsbesluten beräknas digitalt av Länsstyrelsernas nationella 

registreringssystem, baserat på Lantmäteriets kartskikt över fastigheterna. 

Arealuppgifterna i Lantmäteriets kartskikt stämmer inte alltid överens med de i 

fastighetsregistret. Detta beror på att på att arealuppgiften i fastighetsregistret är 

framtagen med den teknik som var tillgänglig när uppgiften registrerades. 

Det är endast den registrerade landarealen som ligger till grund för att beräkna 

avskjutning/tilldelning av älg. Det är denna som anges i beslutstexten i ert 

registreringsbeslut. Vattenareal ingår i det registrerade området om den är 

markerad i er registreringskarta, men räknas inte som älgbärande mark. 

I samband med att vi skickar ut nya registreringsbeslut under 2019 bifogar vi även 

en högupplöst karta i PDF-format (alternativt i pappersform om vi saknar e-

postadress till företrädaren). Kartan visar fastighetsgränser och 

fastighetsbeteckningar när ni zoomar in. PDF-kartan är även georefererad, det vill 

säga att den är koordinatsatt och kan importeras i kartappar i telefonen.  

Det finns numera också en webbkarta över länets jaktområden (där syns dock inte 

fastighetskartan på grund av dataskyddsbestämmelserna). Webbkartan finns under 

”Älgjakt” på Länsstyrelsens hemsida: 

https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7e6d1ed0987c45149be8824d8ca93aea 

Observera att ert älgjaktområde syns i webbkartan först när ni har fått ert 

registreringsbeslut för granskning.  

Hur anmäler man eventuella fel? 
För att vi ska kunna genomföra rättelserna behöver vi veta vilka fastigheter som 

ska rättas, samt att samtliga jakträttshavare samtycker till registreringen. Det kan ni 

redovisa för oss på två olika sätt: 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7e6d1ed0987c45149be8824d8ca93aea
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7e6d1ed0987c45149be8824d8ca93aea
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• Via den vanliga ansökningsblanketten (länk:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd938603/15

48075432987/218-fastighet-jaktrattshavare-registrering-avregistrering.pdf)

eller,

• Genom att ni skickar in en lista över fastigheterna som ska rättas och

bifogar en skrivelse där den behöriga företrädaren för ert älgjaktområde

intygar med följande mening:

Jag intygar härmed att samtliga jakträttshavare till angivna fastigheter

har lämnat sitt samtycke till registreringsändringen.

Markera om möjligt gärna fastigheterna på en kopia av registreringskartan som 

finns bifogad i registreringsbeslutet. Det underlättar vårt arbete med granskningen 

av er felanmälan. 

Varför har Länsstyrelsen valt just detta tillvägagångssätt?
I länet finns i dagsläget 438 älgjaktområden. Ägarförhållanden och 

fastighetsgränser förändras över tid och det är ni som jakträttshavare som har 

kunskapen om vilka fastigheter som ingår i området och ansvaret att hålla 

uppgifterna uppdaterade. Vi har varken tillräckligt med resurser eller kunskap för 

att granska alla 438 älgjaktområden på egen hand. För att era områden ska bli så 

korrekta som möjligt krävs därför att ni som jakträttshavare är delaktiga.  

Vi är medvetna om att granskningen kan innebära mycket arbete, framför allt för 

stora älgjaktområden. Ett sätt för områdets företrädare eller styrelse att minska 

arbetsbelastningen kan vara att skicka vårt material till era jaktlag. Alla lag kan då 

granska sina delområden och lämna eventuella felanmälningar till er. Sedan kan ni 

skicka er felanmälan samlad till Länsstyrelsen. 

Kvalitetssäkringen är en engångsföreteelse. Om ni i framtiden ansöker om 

registreringsändringar får ni automatiskt en uppdaterad fastighetsförteckning och 

registreringskarta för ert jaktområde när vi fattar ett nytt beslut. Det blir då enklare 

att hålla reda på ingående fastigheter och deras arealer än vad det har varit tidigare. 

Övriga upplysningar
Om ni efter kvalitetssäkringen hittar ytterligare felaktigheter kan ni justera detta i 

den vanliga registreringsprocessen. Den enda skillnaden är att rättelser inom 

kvalitetssäkringen är kostnadsfria och gäller felaktigt registrerade eller 

avregistrerade fastigheter. Vill ni lägga till fastigheter som inte tidigare varit 

registrerade i ert område gäller den vanliga registreringsavgiften, för närvarande 

2300 kr. 

Viltenheten 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia till: 
Älgförvaltningsgrupperna 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd938603/1548075432987/218-fastighet-jaktrattshavare-registrering-avregistrering.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd938603/1548075432987/218-fastighet-jaktrattshavare-registrering-avregistrering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

