Beslut
2019-05-27

1 (2)
Dnr: 218-6371-2019

Enheten för vilt
Micaela Johansson
Direkt 010–2250467
micaela.johansson@lansstyrelsen.se

Fastställande av jakttider för älgjakt inom
älgförvaltningsområden tillhörande Dalarnas Län
Länsstyrelsen beslutar med stöd av bilaga 2 i jaktförordningen (1987:905)
följande jakttider för tre år framåt:
Licensområden och älgskötselområden inom:
Septemberdelen: Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan,
Noppikoski, Siljansringen, Särna Idre, Transtrand samt Älvdalens
älgförvaltningsområden
2 – 22 september 2019, samt den 12 oktober 2019 – den 31 januari 2020.
7 – 27 september 2020, samt den 10 oktober 2020 – den 31 januari 2021.
6 – 26 september 2021, samt den 9 oktober 2021 – den 31 januari 2022.
Oktoberdelen: övriga älgförvaltningsområden
Den 14 oktober 2019 – den 31 januari 2020.
Den 12 oktober 2020 – den 31 januari 2021.
Den 11 oktober 2021 – den 31 januari 2022.
Oregistrerat område: Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets
älgförvaltningsområden nämligen 2 - 5 september 2019, 7 - 10 september 2020, 6
– 9 september 2021 inom septemberdelen och 14 – 17 oktober 2019, 12 - 15
oktober 2020, 11 - 14 oktober 2021, inom oktoberdelen.
På oregistrerad mark får man jaga obegränsat antal älgkalvar under den tillåtna
jakttiden ovan.
Observera att fälld älg ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor
efter det att älgen fälls. Älgjakten måste slutrapporteras i älgdata, vilket är
länsstyrelsernas administrativa system för älgjakt i landet. Mer information finns
på Länsstyrelsens hemsida samt www.algdata.se
Fråga om skyddsjakt prövas efter särskild ansökan.
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Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos Naturvårdsverket.
Detta beslut ska delges genom kungörelse. Den som vill överklaga beslutet ska
skriva till Länsstyrelsen, postadress 791 84 FALUN. Skrivelsen ska ha kommit in
senast den 22 juli 2016 annars kan överklagandet inte prövas. Länsstyrelsen
översänder skrivelsen till Naturvårdsverket. Av skrivelsen bör framgå vad i
beslutet man motsätter sig och vilken ändring som bör göras.

Ärendets beredning
Beslutet har godkänts av viltförvaltningsdelegationen Dalarna den 17 maj 2019. I
ärendet har deltagit tillförordnad enhetschef Jonas Nordström, beslutande samt
vilthandläggare Micaela Johansson, föredragande.
Då beslutet har signerats digitalt saknas namnunderskrifter.

