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Ingemar Sjöberg
Naturavdelningen

Jakttider för älgjakt och älgavgift i
Jönköpings län jaktåret 2019/2020
Länsstyrelsen beslutar i enlighet med de inriktningsbeslut som fattades av
länets viltförvaltningsdelegation den 28 maj, med stöd av 33 § jaktlagen
(1987:259, 3 a § och 52 b § jaktförordningen (1987:905) samt
33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av
jakt efter älg m.m. (NFS 2011:7), följande:

Jakttider
Älgskötselområden: 14 oktober 2019 t.o.m. den 31 januari 2020.
Licensområden: 14 oktober 2019 t.o.m. den 31 januari 2020.
Oregistrerade kalvområden: 14 oktober 2019 t.o.m. den 16 oktober 2019.

Föreskrift
Länsstyrelsen kan i tilldelningsbeslut föreskriva att licensområde endast får
fälla vuxen älg av visst kön eller ett antal vuxna älgar av visst kön
(könskvotering).

Älgavgift
Älgavgiften (fällavgiften) ska vara 750 kronor för vuxen älg och 100 kronor
för årskalv.

Övergripande målsättning
Älgstammen ska vara väl sammansatt, detta innebär att älgstammen efter jakt
har en hög medelålder och en god könsfördelning, och att den är i balans
med betestillgången.
För att uppnå detta ska förvaltningen vara faktabaserad och ske i god
samverkan mellan berörda parter. Avskjutningen anpassas efter de lokala
förutsättningarna. Förvaltningen ska även ta hänsyn till andra
samhällsintressen som bland annat trafik, biologisk mångfald och
landsbygdsutveckling.
Utöver ovanstående bör målsättningen vara att samarbeta och förvalta
älgstammen över större områden.
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RIKTADE REKOMMENDATIONER JAKTÅRET 2019/2020

För att målsättningen ska uppnås krävs att älgstammen regleras med
bibehållen kvalitet genom att uppnå en lämplig fördelning i avskjutningen.
Därför bör avskjutningsreglerna anpassas på följande sätt:
•

•
•
•
•
•
•

•

Hondjursavskjutningen ska vara minst 50 % av vuxna fällda älgar. I
områden där älgstammen bedöms vara för stor bör
vuxenavskjutningen huvudsakligen inriktas på hondjur.
100 % nyttjandegrad ska eftersträvas.
Kalvavskjutningen ska vara minst 60 % av total avskjutning.
Påbörja kalvavskjutningen från första jaktdagen.
På delområde mindre än 300 hektar bör endast årskalv fällas.
Jakten planeras så att avskjutningsmålet är uppnått till den 31
december.
Avskjutningen differentieras inom
älgförvaltningsområde/älgskötselområde genom avlysningsjakt eller
annan reglering i syfte att uppnå avskjutningsmålen.
Perioden 1 januari till och med 31 januari bör endast användas för
riktad jakt i områden med hårt betestryck och/eller risk för
älgbetesskador.

Länsstyrelsen kommer att kvotera tilldelningen av vuxna tjurar och
hondjur för licensområden som inte följer rekommendationerna.

Motivering
Länsstyrelsen har fattat beslut om jakttider utifrån syftet med det rådande
älgförvaltningssystemet. Älgförvaltningen ska vara adaptiv; den ska vara
lokalt förankrad och anpassas efter nya eller ändrade förhållanden baserat på
aktuell kunskap. Syftet är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans
med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen som till
exempel rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog och
inverkan på den biologiska mångfalden.
Älgstammen har de senaste åren minskats i syfte att uppnå de beslutade
målen enligt älgförvaltningsplanerna i länets åtta älgförvaltningsområden.
Länet är nu i en fas där älgstammen minskats, men fortfarande är
älgbetesskadorna på en alltför hög nivå och förekomsten av lövträd (rönn,
asp, sälg och ek) för låg i stora delar av länet, enligt ÄBIN-inventeringen
som Skogsstyrelsen ansvarar för. Förvaltningen inriktas allt mer på att nå
kvalitetsmålen som beslutats i länets förvaltningsplan för älg. Detta främst
genom att minska det hårda betestrycket i ungskog och förbättra
älgstammens kvalité.
Älgjakttiden har beslutats för perioden den andra måndagen i oktober till
och med den 31 januari för licensområden och älgskötselområden. Beslutet
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grundas på det inriktningsbeslut som togs i länets viltförvaltningsdelegation
den 28 maj 2019. Beslutet innebär att jakttidens längd är densamma som
älgjakten 2018/2019.
Jaktåret 2016/2017 kortades älgjaktens längd och februari månad utgick.
Statistik från den avslutade älgjakten visar att avskjutningsmålet nåddes i lika
hög grad som tidigare år då älgjakten fick bedrivas i februari månad.
Rekommendationen inför årets älgjakt är att jakten planeras så att
avskjutningsmålet är uppnått till den 31 december. Därutöver
rekommenderas länets älgförvaltningsområden och älgskötselområden att
avskjutningen differentieras genom avlysningsjakt eller annan reglering i
syfte att uppnå avskjutningsmålen. Med de tydliga rekommendationerna
bedömer Länsstyrelsen att avskjutningsmålen kommer att uppnås, med en
tillfredsställande nyttjandegrad (90-110 % av tilldelning), inom den beslutade
jakttiden.
Beslutet innebär en koncentrerad älgjakt där jakten huvudsakligen
genomförs på hösten. Vidare undviks situationer där hundar förföljer
klövvilt som inte är tillåtna för jakt med hund efter den 31 januari. Älgen och
övriga klövviltsarter utsätts då inte för risk för extra påfrestningar under
senvintern. Därmed ges klövviltet bästa förutsättningar att snabbt komma i
god kondition när vegetationsperioden börjar, vilket ger goda förutsättningar
för en hög överlevnad och god reproduktionsförmåga.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt jaktförordningen (1985:905) 3 a § bilaga 2 startar jakten efter älg i
Jönköpings län den andra måndagen i oktober och får inte pågå längre än till
den 28 (29) februari. Jakttiden ska för älgskötselområden och licensområden
bestämmas till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst 70
dagar. För oregistrerad jakt på älgkalv kan Länsstyrelsen besluta om jakttid
upp till fem dagar.

Information
Om det är nödvändigt att skjuta älgar efter jakttidens slut lämnas ansökan
om skyddsjakt till Länsstyrelsen.

Hur man överklagar
Se bilaga 1.
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Upplysning
Beslut 218-5391-2019 ska kungöras i Post och inrikes tidningar, JönköpingsPosten, Värnamo Nyheter, Smt-gruppen, Smålänningen, Västgötabladet,
Skaraborgsbygden och Skaraborgs Allehanda SLA
Beslutet kommer att finnas tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket landshövding Helena
Jonsson beslutat och viltvårdshandläggare Ingemar Sjöberg varit
föredragande, har även enhetschef Henrick Blank deltagit.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Bilaga
Du kan överklaga beslutet
Sändlista

Lantbrukarnas Riksförbund, Jönköpings län, Box 2164, 550 02 Jönköping
Sveaskog Förvaltning AB, Arabygatan 11, 352 46 Växjö
Södra Skogsägarna, Ref. Mats Blomberg, Södra Skogsudden, 351 89 Växjö
Växjö Stift, Östrabo, Box 527, 351 06 Växjö
Skara Stift, Skoltorget, Box 173, 532 23 Skara
Linköpings Stift, Ågatan 65, Box 1367, 581 13 Linköping
Mellersta Götalands Jordägareförening (sekreterare.) c/o Honorine Stackelberg
Ekman, Årnäs säteri 542 75 MARIESTAD
Svenska Jägareförbundet Jönköpings län, Skedhults Säteri, 575 96 Eksjö
Svenska Jägareförbundet Region Syd, Öster malma, 611 91 Nyköping
Jägarnas Riksförbund, Stefan Pålsson Ulvsbo Eriksberg 573 92 Tranås
Skogsstyrelsen, Jönköpings distrikt, 551 83 Jönköping
Viltförvaltningsdelegationen (skickas E-post av handläggare)
Länets älgförvaltningsgrupper (skickas E-post av handläggare)
Övrigt:
Polismyndigheten Region Öst, Box 345, 581 03 Linköping
E-post:
LRF, Jönköping
Växjö Stift
Skara Stift
Linköpings Stift

jonkoping@lrf.se
vaxjostift@svenskakyrkan.se
skara.stift@svenskakyrkan.se
linkopingsstift@svenskakyrkan.se

Mellersta Götalands Jordägareförening

mgj@jordagarna.se
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Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Förvaltningsrätten i Jönköping avseende älgavgiften, övriga delar av beslutet överklagas hos
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i
Jönköpings län, 551 86 Jönköping. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
jonkoping@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 då
beslutet tillkännagivits. 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 den myndighet som behandlar överklagan som beslutar om tiden
kan förlängas eller inte.
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
jonkoping@lansstyrelsen.se eller telefon 010 - 223 60 00. Ange diarienummer för beslutet.
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