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Beslutade den 6 juli 2015 

(218-4324-15) 

 

Jakt efter älg 

Med hänvisning till Viltförvaltningsdelegationens beslut, om övergripande 

riktlinjer för skötsel av älgstammen, från sammanträde den 16 juni 2015 och 

med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3 a, 52 b, 59 §§, bilaga 2 

jaktförordningen (1987:905) samt 33 och 45 §§ Naturvårdsverkets 

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

samt förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer, beslutar 

Länsstyrelsen att följande ska gälla för jakt efter älg. Länsstyrelsen förordnar 

med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder av att 

det överklagas. 

 

Jakttider 

Älgskötselområde 

Jakttiden för älgskötselområden kan variera utifrån vilket 

älgförvaltningsområde det tillhör. Jakten påbörjas den 12 oktober 2015 för 

samtliga områden. Jakttiden avslutas enligt följande; 

Norra älgförvaltningsområdet: 29 februari 2016. 

Centrala älgförvaltingsområdet: 29 februari 2016. 

Östra älgförvaltningsområdet: 29 februari 2016. 

Södra älgförvaltningsområdet: 31 januari 2016. Fr.o.m. den 1 januari 

2016 får endast kalv fällas. 

 

 

 

 

13 FS 2015:7 

Utkom från 

trycket den 

9 juli 2015 



 

  

Licensområde 

Jakttiden för licensområden kan variera utifrån vilket älgförvaltningsområde 

det tillhör. Jakten påbörjas den 12 oktober 2015 för samtliga områden. 

Jakttiden avslutas enligt följande; 

Norra älgförvaltningsområdet: 20 december 2015. 

Centrala älgförvaltingsområdet: 31 december 2015. Fr.o.m. den 1 

december 2015 får endast kalv fällas. 

Östra älgförvaltningsområdet: 20 december 2015. 

Södra älgförvaltningsområdet: 31 januari 2016. Fr.o.m. den 1 januari 

2016 får endast kalv fällas. 

 

Tilldelningsareal inom licensområden 

Länsstyrelsen beslutar att följande ska gälla angående tilldelningsareal inom 

respektive älgförvaltningsområdena, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Tilldelningsarealer i hektar för licensområden inom respektive 

älgförvaltningsområdena: 

Norra älgförvaltningsområdet Östra älgförvaltningsområdet 

 

  350 ha    1 kalv 

1050 ha    1 kalv    + 1 vuxen 

1400 ha    2 kalvar + 1 vuxen 

2100 ha    2 kalvar + 2 vuxna 

2450 ha    3 kalvar + 2 vuxna 

o.s.v. 

 

  200 ha    1 kalv 

  650 ha    1 kalv    + 1 vuxen 

  850 ha    2 kalvar + 1 vuxen 

1300 ha    2 kalvar + 2 vuxna 

1500 ha    3 kalvar + 2 vuxna 

o.s.v. 

Centrala älgförvaltningsområdet Södra älgförvaltningsområdet 

 

  300 ha    1 kalv 

  800 ha    1 kalv    + 1 vuxen 

1100 ha    2 kalvar + 1 vuxen 

1600 ha    2 kalvar + 2 vuxna 

1900 ha    3 kalvar + 2 vuxna 

o.s.v. 

 

  200 ha    1 kalv 

  750 ha    1 kalv    + 1 vuxen 

  950 ha    2 kalvar + 1 vuxen 

1500 ha    2 kalvar + 2 vuxna 

1700 ha    3 kalvar + 2 vuxna 

o.s.v. 

 

 

 



 

  

Oregistrerad mark, kalvområde 

Jaktområden som ej registrerats av Länsstyrelsen som älgjaktsområde får jaga 

ett obegränsat antal årskalvar under perioden: den 12 oktober – den 14 

oktober 2015 (3 dagar). Med kalv avses älg till och med den 15 april året efter 

födelseåret. 

 

Fällavgift 

Fällavgiften för en vuxen älg är 1 000 kronor och 100 kronor för en kalv. 

Med kalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015. 

 

 

 

Lena Sommestad 

     Martin Broberg 


