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Länsstyrelsen

01FS 2014:21
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter 
om jakttid m. m. efter älg på oregistrerade områ-
den inom Stockholms län jaktåret 2014/2015;

Utkom från trycket
den 2 juli 2014

beslutade den 18 juni 2014
(dnr 2183-21808-2014).

Med stöd av 3 a § jämförd med bilaga 2 i jaktförordningen 
(1987:905; JF) beslutar Länsstyrelsen i Stockholms län följande:

1 § Enligt 33 § jaktlagen (1987:259; JL) får obegränsat antal älgkalvar 
jagas utan särskilt tillstånd på mark som inte är registrerad för älgjakt 
hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar att jakttiden för dessa oregi-
strerade områden inom Stockholms län jaktåret 2014/2015 är den 13 –
17 oktober (5 dagar). 

2 § Länsstyrelsen erinrar om följande rekommendationer och bestäm-
melser
- ansvarig jaktledare ska vara utsedd vid varje jakttillfälle (48 § Natur-

vårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt efter älg och kron-
hjort; NFS 2011:7),

- ansvarig jaktledare svarar för att sådana sambandsbestämmelser tilläm-
pas under jakten som förhindrar att flera djur fälls än som tilldelats eller 
att avskjutningsföreskrifter åsidosätts,

- ansvarig jaktledare ska före jaktens början informera samtliga jaktdel-
tagare om avskjutningsföreskrifter, sambandsbestämmelser, förbjudna 
skjutriktningar, gränsförhållanden samt övriga regler som kan behövas 
för jaktens genomförande,

- ansvarig jaktledare ska informera om skyldigheten att inneha vapenli-
cens och att ha löst jaktkort (viltvårdsavgift),

- ansvarig jaktledare ska informera varje jaktdeltagare om att han eller 
hon bör vara ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande 
kännetecken under jakten samt att årligen före jakten bör ha förvissat
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sig om att vapnet är inskjutet samt ha tillräcklig skjutskicklighet för att 
bedriva älgjakt,

- ansvarig jaktledare ska informera samtliga jaktdeltagare om vikten av 
att delta i inventeringar som genomförs inom älgförvaltningsområdet 
och att rapportera observerade älgar i befintligt datoriserat system,

- ansvarig jaktledare ska före varje jakttillfälle ha försäkrat sig om att en 
hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt ska kunna finnas 
på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutning (17 § andra 
stycket JF),

- om älg skadats vid jakt ska jägaren snarast vidta de åtgärder som be-
hövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas (28 § första stycket 
JL),

- om älg skadats vid jakt och tar sig in på annat jaktområde ska jakträtts-
havaren där eller markägaren snarast underrättas. Kan dessa nås endast 
med svårighet får polismyndigheten på orten underrättas i stället (28 § 
andra stycket JL),

- jakträttshavaren ska, om älg fällts, inom två veckor efter jakttidens slut 
anmäla detta till Länsstyrelsen (5 a § andra stycket JF) samt

- anmälan görs på särskild blankett som kan rekvireras från Länsstyrelsen 
i Stockholms län, enheten för naturvård. Blanketten kan även hämtas 
från Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/stockholm.

3 § Länsstyrelsen har genom beslut den 18 juni 2014 (dnr 2184-21811-
2014) beslutat om en avgift på 250 kronor per fälld älgkalv.

Föreskrifterna träder i kraft dagen efter det att de kommit ut från 
trycket i Stockholms läns författningssamling och gäller till och med 
den 30 juni 2015.

CHRIS HEISTER

Marianne Cæsar 
Enheten för naturvård


