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Postadress: 801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00 E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/gavleborg  

Datum Diarienummer 

2022-04-14        3097–2022  

 

Beslut om jakttid och brunstuppehåll för älg  

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 a § jaktförordning (1987:905) 

och bilaga 2 till samma förordning att jakten ska starta 1 september i 

älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan, Långvind, Ödmården och 

Öster Ljusnan. Beslutet gäller jaktåren 2022/2023, 2023/2024 och 

2024/2025. 

Länsstyrelsen beslutar även att i älgförvaltningsområdena Ljusdal-

Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Långvind, Norra Hälsingland, Strömsbruk, 

Ödmården och Öster Ljusnan ska brunstuppehåll under följande år 

och datum gälla: 

2022/2023: 26 september – 7 oktober 

 

2023/2024: 25 september – 6 oktober 

 

2024/2025: 23 september – 4 oktober 

Länsstyrelsen beslutar enligt 59 § jaktförordningen (1987:905) att 

detta beslut gäller även om det överklagas. 

Beskrivning av ärendet 

Viltförvaltningsdelegationen är beredande inför länsstyrelsens beslut i 

fråga om jakttider på älg. Den 8 april 2022 bjöd länsstyrelsen in till 

möte med länets viltförvaltningsdelegation. Ledamöterna hade två 

veckor innan mötet delgivits länsstyrelsens förslag till jakttider för älg. 

Länsstyrelsen föreslog att jakttiderna för älg under 2022/2023 – 

2024/2025 ska börja 1 september i förvaltningsområdena Ljusnan-

Voxnan, Öster Ljusnan, Långvind, Ödmården. Länsstyrelsen föreslog 

även om uppehåll i jakten under perioden 24 september – 7 oktober 

för att respektera älgarnas brunstperiod och friluftslivet. 

Den 30 mars 2022 inkom en skrivelse från delegater som representerar 

skogsnäringen, jakt- och viltvård samt ägare och brukare av 

jordbruksmark gällande föreslag till uppehåll i jakttiden (dnr 2659-

2022). Förslaget var snarlikt länsstyrelsens förslag men istället för att 

ha 14 dagars uppehåll med fasta start- och slutdatum, vilket innebär att 

älgjakt omöjliggörs under två helger, så justeras brunstuppehållet till 

tolv dagar så att en till helg kan nyttjas till älgjakt. Förslaget: 



 
 

• För jakt 2022/2023 förslås ett jaktuppehåll mellan den 26 

september till den 7 oktober. 

• För jakt 2023/2024 föreslås ett jaktuppehåll mellan den 25 

september till den 6 oktober.  

• För jakt 2024/2025 föreslås ett jaktuppehåll mellan den 23 

september till den 4 oktober. 

Länsstyrelsen skickade ut förslaget till övriga delegater den 7 april 

2022. Under mötets samråd om jakttider den 8 april lyfte 

skogsnäringen förslaget och de argument de förde fram i skrivelsen, 

bland annat att möjligheten till ökade jakttillfällen tidigt på säsongen 

underlättar möjligheten att nå målsättningen. Vidare möjliggör 

förslaget ökat deltagande då många jägare inom länet reser till sina 

jaktmarker och har då i och med detta förslag möjligheten att jaga 

ytterligare en helg utan att behöva resa fram och tillbaka.  

Länsstyrelsen frågade om det var någon som var emot förslaget och 

ingen delegat framförde att länsstyrelsens förslag var att föredra.  

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen har i samråd med viltförvaltningsdelegationen lyft 

förslagen gällande jakttider och brunstuppehåll. Det inkomna förslaget 

från skogsnäringen, jakt- och viltvårdsintresset samt ägare och brukare 

av jordbruksmark har presenterats i delegationen utan att något annat 

intresse har motsatt sig förslaget.  

Länsstyrelsen anser att viltförvaltningsdelegationens åsikter och 

synpunkter är viktiga i syfte att fatta beslut som är förankrade hos de 

intressen som representeras i länet. Med anledning av samrådet och de 

synpunkter som lyfts fram beslutar länsstyrelsen därmed att fastställa 

jakttiderna i enlighet med det förslag som presenterades av utpekade 

intressen på mötet med Viltförvaltningsdelegationen.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

I 3 a § jaktförordningen (1987:905) framgår att jakt efter älg är tillåten 

under de tider som anges i bilaga 2 till denna förordning. Av vad som 

framgår av bilaga 2 är att jakt på älg inom licensområden och 

älgskötselområden är tillåten 1 september – 31 januari för Ljusdal, 

Ovanåker, Hudiksvall och Nordanstig kommun. I övriga delar av länet 

får jakt efter älg ske 8 oktober – 31 januari.  

Om ett älgförvaltningsområde ligger i flera kommuner med olika 

jaktstart ska den länsstyrelse som har inrättat älgförvaltningsområdet 

besluta vilken dag jakten ska börja i hela älgförvaltningsområdet. 



 
 

Om det inte försvåras möjligheterna att uppnå de beslutade målen för 

skadenivåer på skog och trafik som orsakats av älg inom länet, får 

länsstyrelsen i län där jakten ska börja den 1 september besluta om 

uppehåll i jakten om en period om högst 14 dagar under älgens 

parningstid. 

Jakt efter älg på oregistrerad mark får bedrivas under fem dagar. 

Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det 

älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske. 

Information 

Beslutet kommer att kungöras i lokaltidningar för berörda områden 

samt på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida. 

Ni kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Monica Eriksson med 

vilthandläggare Marielle Cambronero som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 

2. Karta över älgförvaltningsområdena 

3. Sammanställning av jakttider och brunstuppehåll 2022/2023 – 

2024/2025 

  



 
 

 

Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 

beslutet hos Naturvårdsverket. 

Hur överklagar vi beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 

skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 

skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Gävleborg antingen via e-post; 

gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 

Gävle. 

Tiden för överklagande 

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 

dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 

prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 

synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som 

beslutar om tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 

• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 

på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 

än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 

och telefonnummer. 

Behöver ni veta mer? 

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 

gavleborg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange 

diarienummer 3097–2022.  

  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 



 
 

Bilaga 2: Karta över älgförvaltningsområden 
inrättade av Länsstyrelsen Gävleborg 
 

  



 
 

Bilaga 3: Sammanställning av samtliga jakttider 
för älg i älgförvaltningsområden inrättade av 
Länsstyrelsen Gävleborg, jaktåren 2022/2023 – 
2024/2025. 
 

Älgförvaltningsområden med jaktstart 1 september 

Norra Hälsingland, Ljusdal Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Öster Ljusnan, 

Strömsbruk, Långvind, Ödmården.  

Brunstuppehåll inom älgförvaltningsområdena ovan är: 

 

2022/2023: 26 september – 7 oktober 

2023/2024: 25 september – 6 oktober 

2024/2025: 23 september – 4 oktober 

Jakttiden för oregistrerad mark är 1–5 september inom ovanstående 

älgförvaltningsområden. 

 

Älgförvaltningsområden med jaktstart 8 oktober 

Hamrångefjärden, Furuvik och Södra Gästrikland. 

 

Jakttiden för oregistrerad mark är 8–12 oktober inom ovanstående 

älgförvaltningsområden 


