
1 (6)

Beslut
 
Datum Diarienummer
2019-02-27
 

218-9097-2018
 

Naturvårdsenheten

Se sändlista

 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Jakttider för älgjakt inom Jämtlands län inrättade 
älgförvaltningsområden jaktåren 2019/2020, 
2020/2021 och 2021/2022
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att följande jakttider ska gälla för jakt på älg inom Jämtlands län 
sex inrättade älgförvaltningsområden: 

För jaktåret 2019/2020
Älgskötselområden och Licensområden 
(alla djur)
Kalvjaktsområden, hela länet
(ej registrerad mark)

För jaktåret 2020/2021
Älgskötselområden och Licensområden
(alla djur)
Kalvjaktsområden, hela länet
(ej registrerad mark)

För jaktåret 2021/2022
Älgskötselområden och Licensområden 
(alla djur)
Kalvjaktsområden, hela länet
(ej registrerad mark)

2 september - 25 september 2019
10 oktober 2019 - 31 januari 2020
2 – 6 september 2019 (fem dagar)

7 september – 27 september 2020
12 oktober 2020 – 31 januari 2021
7 – 11 september 2020 (fem dagar)

6 september – 26 september 2021
11 oktober 2021 – 31 januari 2022
6 – 10 september 2021 (fem dagar)
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Bakgrund
Länsstyrelsens beslut om jakttider på älg (dnr 218-3434-2017) löper ut den 31 januari 
2019. 
Viltförvaltningsdelegationen är beredande inför Länsstyrelsens beslut i fråga om 
jakttider på älg. Samtliga intressen inom delegationen har därför givits möjlighet om att 
inkomma med synpunkter och förslag på jakttider inför detta beslut. 
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län har vid möte den 19 februari 2019 fått en 
redogörelse över inkomna intressens förslag samt Länsstyrelsens sammanvägda 
tjänstemannaförslag. 

Motivering till beslutet
Samråd med Viltförvaltningsdelegationen
Skogsnäringen har i sitt förslag yrkat för ett borttaget brunstuppehåll och en 
sammanhållen jakttid från och med den 1 september till och med 31 januari. 
Skogsnäringen motiverar sitt förslag med att skadeläget i ungskog, framför allt i 
tallungskog men även RASE-arternas möjlighet till trädbildning är mycket allvarlig. 
Detta också i en kombination av att det klimat som finns inom Jämtlands län, som ofta 
innebär inskränkningar i att kunna jaga hela jaktperioden, ger ett minskat jakttryck som 
följd. 
Rennäringen har i sitt förslag yrkat för ett borttaget brunstuppehåll med en 
sammanhållen jakttid från och med starten i september till och med sista november, och 
det framförallt inom renbetesfjäll. Rennäringen motiverar sitt förslag med att den 
samiska älgjakten ingår i renskötselrätten och därmed en del i samebymedlemmarnas 
näringsutövning och en viktig del av näringsintäkterna. För att underlätta 
samebymedlemmarnas möjlighet till älgjakt och indirekt möjliggöra effektivare 
jaktresultat på älg ska brunstuppehållet, som sker mellan höstslakt/höstsamling och 
flyttning till vinterbetesområden, tas bort. Rennäringen menar vidare att detta förväntas 
medföra färre ansamlingar av vandringsälg under jultid vid skadeutsatta områden och 
därav behöver heller ej jakttiden pågå längre än sista november.    
Jakt- och viltvårdsintresset, Polismyndigheten, Centerpartiet, Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Naturvårdsintresset har lämnat förslag om att bibehålla 
brunstuppehållet. 
Centerpartiet och Socialdemokraterna lämnar dessutom förslag om att jakten efter 
brunstuppehållet återupptas på en lördag istället för en måndag med hänsyn till att fler 
jägare jagar under helger än veckodagar. 
Jakt och viltvårdsintresset motiverar sitt förslag med att jakttiderna i Jämtlands län bör 
vara lika med Västernorrlands beslut om jakttider samt att det är en etisk och biologisk 
fråga i att låta älgen brunsta utan störning från jakt.  
Naturvårdsintresset menar i sitt förslag att brunstuppehållet är mycket viktigt och att 
uppehållet verkligen passas in till den period då majoriteten av älgarna brunstar. 
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Jakttid i förhållande till avskjutningsnivåer
Fyllnadsgraden mot beslutade avskjutningsmål inom Jämtlands sex inrättade 
älgförvaltningsområden har, sedan det nya älgförvaltningssystemet implementerades 
2012, aldrig varit så hög som de två senaste åren med ett genomsnitt på 92%. I tillägg 
har samtliga älgförvaltningsområden haft som mål att sänka älgstammen inom sitt 
specifika område med ett ökat avskjutningsmål som följd. En sådan förändring i 
planerad avskjutning kan annars delvis innebära en viss fördröjning innan jägarkåren 
hunnit anpassa sig. Ser man till genomsnittlig fyllnadsgrad för vuxna (97%) och kalv 
(86%) kan den lägre måluppfyllnaden för kalv vara orsaken till varför den totala 
målfyllnaden ej är högre än 92 %.  
Det finns ingenting som tyder på att den jakttid på älg som tillåtits under de senaste åren 
är den begränsande faktorn för hur mycket älg som fälls. 
Brunstperiod
I Sverige har det under lång tid varit en princip att inte jaga under brunsten. Ett av 
huvudargumenten för detta har varit att inte störa älgen under parningsperioden. 
Länsstyrelsen har uppfattningen att etikfrågan måste beaktas. I dagsläget saknas det 
forskning som direkt undersökt hur jakt under brunsten påverkar reproduktionen. Det 
går därför inte att utesluta att jakten påverkar älgens reproduktion. Detta gäller även för 
renbetesfjällen.   
Vad gäller tidpunkt för brunst, finns studier från södra Sverige som har visat att inte alla 
älgar brunstar samtidigt. Få brunstar i ett tidigt skede, inledningen av september, de 
flesta i mitten, början av oktober, och få i slutet, mitten och slutet av oktober. Dessa 
studier visar även att 80–95 % av alla älgkor har brunstat den andra måndagen i oktober 
och för kvigor är andelen 30–40 % som inte har brunstat vid samma tidpunkt. Vid ett 
antagande att älgen brunstar ungefär samma tid inom Jämtlandsregionen som i de södra 
delarna av Sverige anser Länsstyrelsen att det brunstuppehåll som funnits i tidigare 
beslut om jakttider på älg väl sammanfaller med den period då de flesta älgarna 
brunstar.   
Länsstyrelsen beaktar även andra intressen och näringar såsom det rörliga friluftslivet i 
länet. Brunstuppehållet har varit och är väl etablerat och känt för många som då har 
möjlighet att idka annan sysselsättning i skog och mark utan att störa eller påverkas av 
älgjakt. 
Jaktperiodernas längd
Naturvårdsverket har i sin redovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av mål 
inom älgförvaltningen redogjort att en genomsnittlig älgjägare lägger majoriteten av 
sina jaktdagar på helgdagar. 
Älgjaktens första jaktperiod i Jämtland har de senaste två jaktsäsongerna slutat den 25 
september. En anpassning av sista datum för den första jaktperioden till den 27 
respektive 26 september för åren 2020 och 2021 frigör ett tredje veckoslut för älgjakt. 
Västernorrlands län och Västerbottens län har beslutat om samma datum i sina 
respektive beslut och därmed kommer det vara lika jakttider i de tre länen. 
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Att jakttiden pågår till och med den 31 januari motiveras med att det skapar ett utrymme 
för de som har problem med höga ansamlingar och vinterbete av vandringsälg att 
hantera detta under ordinarie jakt. Ärenden om skyddsjakt och administration kan 
undvikas genom att tillåta älgjakt till och med 31 januari. 
Brunstuppehållet varar samtliga tre år under 14 dagar och innebär således ett uppehåll 
som sträcker sig över två veckoslut. Detta tillgodoser den övriga allmänhetens intressen 
på samma sätt som tidigare år.  
Länsstyrelsens beslut sträcker sig i likhet med Västernorrlands och Västerbottens läns 
beslut över tre jaktsäsonger för att skapa möjlighet för god planering och god 
framförhållning.  

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 33 § jaktlagen (1987:259), första stycket, framgår att jakt efter älg får ske efter 
licens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat 
(licensområde). Jakt efter älg får även ske utan licens inom ett område som 
länsstyrelsen har registrerat (älgskötselområde). 
Av fjärde stycket, samma paragraf, framgår att i områden som inte omfattas av första 
stycket får jakt efter älg avse endast älgkalv. 
I 3 a § jaktförordningen (1987:905) framgår att jakt efter älg är tillåten under de tider 
som anges i bilaga 2 till denna förordning. I bilagan redogörs bland annat att den 
särskilda jakttiden ska, i fråga om licensområden och älgskötselområden som avses i 33 
§ första stycket jaktlagen (1987:259), av länsstyrelsen bestämmas till en eller flera 
perioder som tillsammans omfattar minst 70 dagar. 
Vidare framgår att jakttiden i Jämtlands län ska ta sin början första måndagen i 
september samt att för jakt som sker utan licens och som endast avser älgkalv ska 
jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen beslutar. Jakttidens början 
ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilket jakten ska 
ske.  

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Henrik Hansson med vilthandläggare Jerk Sjöberg som 
föredragande. 
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 
Henrik Hansson
Viltchef Jerk Sjöberg

Vilthandläggare

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sändlista:
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen Mellannorrland
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län
Polisen Region Nord 
Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland
Jägarnas Riksförbund
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Västernorrland
Härjedalens älgförvaltningsgrupp
Bergs älgförvaltningsgrupp
Östersund/Sundsvalls älgförvaltningsgrupp
Strömsund/Sollefteås älgförvaltningsgrupp
Västjämtlands älgförvaltningsgrupp
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Läns

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län,  831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via 
e-post till jamtland@lansstyrelsen.se . Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva 
om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

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 om 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 
eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

DITT ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA:
 vilket beslut som överklagas, 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:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

OMBUD

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

BEHÖVER DU VETA MER?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till 
jamtland@lansstyrelsen.se  eller telefon 010 - 225 30 00. Ange diarienummer för beslutet.
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