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Registrerade licensområden för älgjakt  

i Västra Götalands län 

 

 

Beslut om tilldelning till licensområde för älgjakt jaktåret 
2022/2023 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att tilldela älg till länets registrerade 

licensområden enligt bilagd tilldelningslista (bilaga 2). Tilldelningen 

avser jaktåret 2022/2023. Enligt tidigare beslut (218-17325-2022) 

tillämpas könskvotering. 

Villkor 

Länsstyrelsen ställer följande villkor: 

• Fälld älg ska rapporteras till Länsstyrelsen via www.algdata.se 

eller via annat giltigt rapporteringssystem (viltdata, jaktrapport) 

inom lagstadgad tid från det att älgen har fällts (två veckor). 

• När jakten är slutförd för jaktåret 2022/2023 ska denna 

slutrapporteras i www.algdata.se (senast den 14 februari 2023). 

• Jakten ska slutrapporteras på www.algdata.se oavsett om älg har 

fällts eller inte. 

• Betalning av fällavgifter ska ske senast två veckor efter 

jakttidens utgång (senast den 14 februari 2023). Uppgift om 

bankgiro och OCR-nummer tillgängliggörs omedelbart genom 

slutrapporteringen. 

Det licensområde som bryter mot ett eller flera av ovanstående 

villkor riskerar att inte få någon tilldelning efterföljande jaktår. 

Beskrivning av ärendet 

Tilldelningen baseras på älgförvaltningsplanerna i respektive 

älgförvaltningsområde. Tilldelningen har remitterats till 

älgförvaltningsgrupperna inför beslut.  

 

Beslut  
 

Datum 

2022-09-06 

 

  
 

Ärendebeteckning  

218-31441-2022  
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Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen har granskat älgförvaltningsgruppernas tilldelningsförslag 

så att målen om avskjutning i älgförvaltningsplanerna uppnås, samt för 

att undvika att större skillnader uppstår mellan licenstilldelningen och de 

fastställda avskjutningsmålen i beslutade älgskötselplaner. 

Angående tilldelningen i älgförvaltningsområde 6 har Länsstyrelsen valt 

att inte besluta efter förslaget från älgförvaltningsgrupp 6, eftersom det 

avviker stort från älgförvaltningsplan 6. Älgförvaltningsgrupp 6 föreslår 

en övertilldelning till licensområden med 160 % av det riktvärde som 

anges i älgförvaltningsplan 6 (2,7 älgar/1000 ha). Den genomsnittlig 

tilldelning till licensområdena efter förslaget från älgförvaltningsgrupp 6 

är 4,3 älgar /1000 ha. Motiveringen från älgförvaltningsgrupp 6 är att 

nyttjandegraden av tidigare års licenstilldelning har varit låg och att man 

genom övertilldelning avser öka avskjutningen. Länsstyrelsen kan inte 

godta denna motivering. Enligt 45 § Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) ska 

tilldelningen grundas på älgförvaltningsplanen. Länsstyrelsen anser att 

en kraftig övertilldelningen inte är grundad i förvaltningsplanen. 

Avskjutningen i förvaltningsplanen är framtagen för att uppnå de mål 

som är uppsatta för älgstammen. Tilldelningen till licensområdena bör 

därför följa avskjutningen i planen. Även om nyttjandegraden av tidigare 

års tilldelning varit låg anser Länsstyrelsen inte att det är skäl nog att ge 

en tilldelning som inte är baserad på förvaltningsplanen. Länsstyrelsen 

anser också att det är viktigt att inte licensområden gynnas framför 

skötselområden. Länsstyrelsen tilldelar därför älg till licensområdena i 

älgförvaltningsområde 6 utifrån älgförvaltningsplanens riktvärde (2,7 

älgar/1000 ha). 

Förvaltningsgrupp 1 har valt att inte inkomma med något förslag på 

justering av tilldelning.  

I övrigt har Länsstyrelsen beslutat en tilldelning utifrån förslag från 

resterande förvaltningsgrupper.  

I syfte att uppnå god rapportering av jaktresultat samt säkerställa att 

betalning inkommer inom lagstadgad tid har Länsstyrelsen upprättat 

villkor enligt ovan. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Enligt 33 § Jaktlagen får jakt efter älg ske efter licens av länsstyrelsen 

och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde). 

Enligt 45 och 43 §§ NFS 2011:7 ska länsstyrelsen i sitt beslut om licens 

ange det antal älgar (vuxna och årskalvar) som får fällas utifrån 

fastställda riktlinjer avseende areal. Tilldelningen ska grundas på 

älgförvaltningsplanen. Länsstyrelsen får besluta om könsfördelningen 
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avseende tilldelade vuxna djur. Första tilldelningen inom ett 

licensområde ska vara en årskalv. Därefter ska vuxna djur eller kalvar 

tilldelas utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till areal och 

älgförvaltningsplan. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta 

om ytterligare begränsningar genom villkor för jakten. För registrerat 

licensområde beslutar länsstyrelsen årligen hur stor avskjutningen får 

vara inom licensområdet efter förslag från älgförvaltningsgruppen. 

Enligt 5 a och 5 c §§ Jaktförordningen gäller följande: För områden som 

länsstyrelsen har registrerat för jakt efter älg ska jaktresultatet anmälas 

inom två veckor efter jakttidens utgång. Om en älg har fällts ska detta 

dock anmälas inom två veckor efter det att djuret fälldes. I en anmälan 

ska det anges var och när djuret fälldes eller påsköts, vilket kön djuret 

har, om det är möjligt att fastställa och om det fällda djuret var en 

årskalv. 

Information 

Licensinnehavare är ansvarig för att jakten bedrivs i enlighet med beslut 

(218-17325-2022) om fällavgifter, könskvotering samt 

rekommendationer för älgjakten jaktåret 2022/2023. Beslutet i sin helhet 

finns att tillgå på Länsstyrelsen samt på Länsstyrelsens webbplats under 

”Älgjakt”. 

Kontaktuppgifter 

Välkommen att kontakta mig, Sofia Ring, för frågor på telefon 010-

2245521 eller via e-post sofia.ring@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 

diarienummer 31441-2022 i ämnesraden för e-post. 

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 40 00. 

Du kan överklaga beslutet 

Beslutet får överklagas av den person vars jakträtt beslutet begränsar. Se 

bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Anita Bergstedt med vilthandläggare 

Sofia Ring som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

länsjurist Osman Djibril medverkat.  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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2. Tilldelningslista 
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 

hos förvaltningsrätten. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 

skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 

skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-

post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra 

Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 

dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 

I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 

och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om 

tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur du vill att beslutet ska ändras. 

• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem: 

• Person- eller organisationsnummer. 

• Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det). 

• E-postadress. 

• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 

på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 

än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress 

och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 

vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. 

Ange diarienummer 31441-2022.  

 

 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 


