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Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska
Eva Johansson
010-2241406
Eva.G.Johansson@lansstyrelsen.se

JAKTTIDER OCH FÄLLAVGIFT FÖR JAKTEN 2021/2022
Beslut
Länsstyrelsen Skåne beslutar följande beträffande älgjakten samt
kronhjortsjakten jaktåret 2021/2022.

Jakttider älg
Av bestämmelser i jaktförordningen följer att jakttiden för älg i älgskötselområden
och licensområden huvudsakligen belägna inom de älgförvaltningsområden som är
inrättade av Länsstyrelsen Skåne, omfattar tiden från och med den 8 oktober till och
med den 31 januari. Den rekommenderade jakttiden inom ovanstående licens- och
skötselområden är dock från och med den 25 oktober 2021 till och med den 31
januari 2022.
Jakttider kronhjort
Jakttiden inom kronhjortsområden i Skåne län omfattar tiden från och med den
8 oktober 2021 till och med den 31 januari 2022.
Fällavgifter
För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1000 kr, och för årskalv av älg utgår fällavgift
med 100 kr.
Länsstyrelsen bestämmer, att detta beslut ska gälla även om det överklagas
(59 § jaktförordningen).

Motivering till förslaget

Jakttiden för älg är från den 1 juli 2021 bestämd i jaktförordningen.
Viltförvaltningsdelegationen har rekommenderat att jakten inom registrerade
områden för älgjakt senareläggs. Rekommendationen tas därför med i detta beslut.
Inom kronhjortsområden ska Länsstyrelsen bestämma jakttiden till en eller flera
perioder under tiden den 8 oktober-den 31 januari (jaktförordningens bilaga 3).

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

vx
010-224
11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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Länsstyrelsen finner inte att skäl föreligger att begränsa jakttiden och beslutar därför
att jakt inom kronhjortsområden får bedrivas under hela perioden utan uppehåll.
Länsstyrelsen får årligen besluta om sådan avgift som ska erläggas för fälld älg
(fällavgift) inom älgförvaltningsområde som Länsstyrelsen har inrättat. Länsstyrelsen
ska fastställa avgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv
förvaltning av älgstammen. Fällavgift för årskalv bör utgöra högst 1/3 av avgiften för
en vuxen älg (52 b § jaktförordningen).

Information

Länsstyrelsen erinrar om att jakttiden för älgkalv som sker utanför licens- och
älgskötselområden (den fria kalvjakten) i jaktförordningen numera bestämts till fem
dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det
älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske. Detta innebär att inom de
älgförvaltningsområden som är inrättade av Länsstyrelsen Skåne infaller den fria
kalvjakten från den 8 oktober till och med den 12 oktober. Fälld kalv ska
rapporteras till Länsstyrelsen senast den 26 oktober. Rapportering ska företrädesvis
ske i älgdata www.algdata.se. Fällavgift utgår med 100 kronor per kalv enligt beslut
ovan.

Du kan överklaga beslutet

Länsstyrelsens beslut angående jakttider kan överklagas till Naturvårdsverket och
beslut angående fällavgift kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö, se bilaga .

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av avdelningschef Eva Fjelkner med länsassessor Eva Johansson
som föredragande.

Kopia till:

Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Polismyndigheten
Älgskötselområden huvudsakligen belägna i älgförvaltningsområden inrättade av
Länsstyrelsen Skåne
Ordförande för älgförvaltningsgrupper nordväst-mellersta norra, nordöst och
mellersta-södra.
Jägareförbundet Skåne, Box 572, 291 25 Kristianstad
Jägarnas Riksförbund, Skånes Riksjägare, c/o Sven-Olof Sandberg, Löndala 112,
284 92 Perstorp
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Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Naturvårdsverket.
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 ditt skriftliga överklagande
till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Skåne, 205 15 Malmö.
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
Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer ditt överklagande 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, skane@lansstyrelsen.se, eller via
växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 28351-2021.

