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Kungörelsedelgivning 

 

Älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2022/2023 

Beslut 
Länsstyrelsen fastställer älgavgiften (fällavgiften) för jaktåret 2022/2023 till 
850 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen fastställer fällavgiften efterbeslut om budget för 
älgvårdsfonden. Besluten tas efter att frågan har behandlats i länet 
viltförvaltningsdelegation som på sammanträdet den 2 juni 2022 beslutade 
att ta ställning Länsstyrelsens förslag om budget för och fällavgift för 
älgjakten jaktåret 2022/2023.  

Motivering till beslutet 
Älgavgiften (fällavgift för älg) baseras på kostnaderna för den 
ekosystembaserade adaptiva förvaltningen av länets älgstam och fastställs 
med stöd av bestämmelserna i 52 b § jaktförordning (1987:905) och 33 § i 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt 
efter älg m. m. (NFS 2011:7). 

Beslutet innebär att fällavgiften höjs med 100 kronor för vuxen och förblir 
oförändrad för kalv. Höjningen görs för att dämpa minskningen av medel i 
länets älgvårdfond. Fonden minskade under år 2021 med 323 682 kr och 
hade ett utgående saldo på 1 604 543 kr vid årsskiftet. 

Länsstyrelsen fastställer därför älgavgiften (fällavgiften) för jaktåret 
2022/2023 till 850 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Jaktförordningen 52 b § 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt 
efter älg m. m. (NFS 2011:7) 33 § 
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Kungörelsedelgivning 

Detta beslut ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, Jönköpings-Posten, 
Värnamo Nyheter, SmT-gruppen, Smålänningen, Västgötabladet, 
Skaraborgsbygden och Skaraborgs Allehanda SLA 

Beslutet kommer även att finnas tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta mig, Ingemar Sjöberg, för frågor på telefon 010-
2236380 eller via e-post Ingemar.Sjoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 4918-2022 i ämnesraden för e-post. 

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010 - 223 60 00. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Helena Jonsson med 
viltvårdshandläggare Ingemar Sjöberg som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också enhetschef Henrick Blank medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 

Sändlista 
 
LRF, Jönköping  jonkoping@lrf.se 
Södra Skogsägarna  info@sodra.com  
Växjö Stift   vaxjostift@svenskakyrkan.se  
Skara Stift   skara.stift@svenskakyrkan.se  
Linköpings Stift  linkopingsstift@svenskakyrkan.se 
Mellersta Götalands Jordägareförening mgj@jordagarna.se 
Sveaskog Förvaltning AB  anders.karlsson@sveaskog.se 
Svenska Jägareförbundet Jönköpings län gunnar.lindblad54@gmail.com 
Svenska Jägareförbundet Region Syd jonatan.lilja@jagareforbundet.se 
Jägarnas Riksförbund, Jönköpings län stefan@stefanpaulson.se 
Skogsstyrelsen, distrikt Jönköping gustav.wahlstrom@skogsstyrelsen.se 
Polismyndigheten  po-jonkoping.kansli@polisen.se 
Länsstyrelsen i Östergötlands län ostergotland@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Kalmar län  kalmar@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Kronobergs län kronoberg@lansstyrelsen.se 
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Länsstyrelsen i Hallands län  halland@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Viltförvaltningsdelegationen (enligt E-postlista) 
Länets älgförvaltningsgrupper (enligt E-postlista) 
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Jönköpings län antingen via e-post; 
jonkoping@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 
Jönköping. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre veckor från den dag 
beslutet som överklagas kungjordes. 

 Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be 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.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, 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: 
• Person- eller organisationsnummer. 
• Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det). 
• E-postadress. 
• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 
MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jonkoping@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 60 00. Ange 
diarienummer 4918-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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