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010-2240265

Länsstyrelsen Blekinge

 

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr
SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320

010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge

Jakttider, fällavgift, föreskrifter och rekommendationer för älgjakten 
jaktåret 2019/2020

Beslut
Med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3 a och 52 b §§ jaktförordningen (1987:905) samt 33 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) 
beslutar länsstyrelsen följande, beträffande älgjakten, inom älgförvaltningsområden inrättade av 
Länsstyrelsen i Blekinge län, under jaktåret 2019/2020.

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder 
av att det överklagas.

Jakttider

Älgskötselområden: 14 oktober 2019 t.o.m. den 29 februari 2020. Licensområden: 14 oktober 
2019 t.o.m. den 29 februari 2020. Oregistrerade områden: För jakt som sker utan licens och som 
endast avser älgkalv är jakttiden den 14 oktober 2019 t.o.m. den 18 oktober 2019.

Fällavgift

För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1000 kronor, och för årskalv utgår fällavgift med 100 
kronor.

Rekommendationer

Lägg minst 50 % av jakttrycket på årskalv.

Kalvförande älgko får fällas först efter det att kalven eller kalvarna fällts.

Jakten bör bedrivas så de vuxna älgarna är skjutna innan 31/12.

Älgskötselområdena ska sträva efter 100% måluppfyllnad.

Licensområdena bör ha en plan för avskjutningen som strävar mot förvaltningsmålen.

All hundanvändning vid jakt på älg ska ske med god jaktetik.

Avskjutningen ska vara adaptiv och anpassas efter rådande förutsättningar avseende på 
älgstammens storlek och kvalitet.
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Motivering till beslutet
Genom att länsstyrelsen beslutar om jakttid till och med den 29 februari 2020 för 
älgskötselområden och licensområden finns möjlighet att jaga älg under senvintern och då styra 
älgarna från skogsplanteringar av tall där de gör skada. Skogsskador uppträder som regel först i 
januari - februari månad.

Information

Kungörelsedelgivning

Delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelsedelgivning, se bilaga 2.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Sten Nordin med handläggare Andreas Abrahamsson som 
föredragande.

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

Kopia till:
Friluftsfrämjandet Region Syd, regionsyd@friluftsframjandet.se

Jaktvårdskonsulent Karin Stoeckmann, karin.stoeckmann@jagareforbundet.se

Jägarnas Riksförbund, Blekinge Viltvårdsdistrikt, benny-nils@hotmail.com

Jägarnas Riksförbund, Skåne Viltvårdsdistrikt, sos.j@home.se

LRF Sydost, sydost.rf@lrf.se

Länsråd Helena Morgonsköld helena.morgonskold@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kalmar län, kalmar@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Skåne län, skane@lansstyrelsen.se

Naturskyddsföreningen i Blekinge, sam.skallberg@gmail.com

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Polismyndigheten i Blekinge län, registrator.syd@polisen.se
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Skåne-Blekinge Jordägareförbund, sbj@jordagarna.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Skogssällskapets Förvaltning AB, johan.bergman@skogssallskapet.se

Svenska Jägareförbundet, vo9@jagareforbundet.se

Sydved AB, info@sydved.se

Södra Skogsägarna, info@sodra.com

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

Viltförvaltningsdelegationen i Blekinge län

Älgförvaltningsgrupperna för älgförvaltningsområden inrättade av länsstyrelsen i Blekinge län

Företrädare för älgjakts områden i Blekinge län  

 

Bilagor
1. Hur man överklagar
2. Kungörelse
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https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a1c991/1559649325113/10FS%202019-12%20L%C3%A4nsstyrelsens%20kung%C3%B6relse%20med%20f%C3%B6reskrifter%20om%20jakttider%20f%C3%B6r%20%C3%A4lg%20och%20f%C3%A4llavgift%20jakt%C3%A5ret%202019-2020.pdf
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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 
Blekinge län,  371 86 Karlskrona. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
blekinge@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 blekinge@lansstyrelsen.se eller 
telefon 010-224 00 00. Ange diarienummer för beslutet.
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