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Registrerade licensområden i
Västra Götalands län

Beslut om tilldelning till licensområden för älgjakt
jaktåret 2021/2022
Beslut
Med stöd av 33 § första stycket Jaktlagen, tilldelar Länsstyrelsen älg till länets
registrerade licensområden enligt bilagda tilldelningslista. Tilldelningen avser
jaktåret 2021/2022. Enligt tidigare beslut (218-21243-2021) 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 2021/2022 ska denna slutrapporteras i
www.algdata.se (senast den 14 februari 2022).



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 2022). 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 utgår från älgförvaltningsplanerna och har remitterats till
älgförvaltningsgrupperna inför beslut.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har rimlighetsgranskat 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 bortsett från
förslaget från älgförvaltningsgrupp 6, eftersom det avviker stort från
älgförvaltningsplan 6. Älgförvaltningsgrupp 6 föreslår en övertilldelning till
licensområden med upp till 160 % av det riktvärde som anges i älgförvaltningsplan
6 (2,7 älgar/1000 ha). Genomsnittlig tilldelning föreslås av älgförvaltningsgrupp 6
istället vara 4,4 älgar /1000 ha till licensområdena. Motiveringen från
älgförvaltningsgrupp 6 är att nyttjandegraden av tidigare års licenstilldelning har
varit låg och att man genom detta förfarande avser öka avskjutningen.
Länsstyrelsen kan inte godta denna motivering. Länsstyrelsen förutsätter att man i
licensområdena anstränger sig för att skjuta samtliga tilldelade älgar. 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).
Angående tilldelningen i älgförvaltningsområde 4 har Länsstyrelsen bortsett från
älgförvaltningsgrupp 4 förslag att tilldela 11 djur för avlysningsjakt inom samtliga
licensområden inom älgförvaltningsområde 4. Länsstyrelsen finner inte att det
finns något lagstöd eller upprättat system för att kunna ta ett beslut om en sådan
tilldelning.
Länsstyrelsen förutsätter att jägarnas ambition är att 100 % av de tilldelade älgarna
ska fällas och har tilldelat älg mot bakgrund av detta. Fälls de tilldelade älgarna
kommer avskjutningsmålet i respektive älgförvaltningsplan att uppnås.
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 får 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 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
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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 (21821243-2021) om fällavgifter, könskvotering samt rekommendationer för älgjakten
jaktåret 2021/2022. Beslutet i sin helhet finns att tillgå på Länsstyrelsen samt på
Länsstyrelsens webbplats under ”Älgjakt”.
Beslut om tilldelning av älg till registrerade licensområden får enligt 54 § jaktlagen
inte överklagas (1987:259, SFS 1995:65).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Anita Bergstedt med vilthandläggaren Sofia Ring
som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

