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Till älgjaktområden och älgförvaltningsgrupper 
i älgförvaltningsområden registrerade i 
Kronobergs län

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Cajsa Söder 010-2237748

REKOMMENDATIONER RÖRANDE ÄLGJAKTEN I 
KRONOBERGS LÄN JAKTÅRET 2021/22

BESLUT
Viltförvaltningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar för 
jaktåret 2021/22 att lämna följande rekommendationer:

 Att älgjakten i älgskötselområden och licensområden av hänsyn till 
brunsten påbörjas den 18 oktober 2021.

 Att jakten planeras så att avskjutningsmålen är uppnådda till den 31 
december.

 Att älgskötselområdena ska fatta beslut om åtgärder, till exempel 
avlysningsjakt eller omfördelning av älgar, under jaktperioden som leder 
till 100 % nyttjandegrad enligt gällande planer.

 Att minst 60% av de fällda älgarna är kalvar.
 Att jakten bedrivs så att de regionala målen för älgstammen uppnås, till 

exempel höjd medelålder i vinterstam, minst 40% tjur av vuxna i älgobs, 
reproduktionstal på 0,8 kalvar/hondjur etcetera

MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen beslutar att ge övergripande rekommendationer inför älgjakten för 
att stimulera uppfyllandet av de mål som finns formulerade i ”Övergripande 
riktlinjer för förvaltning av älg i Kronobergs län 2019–2021”.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
I förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer 3 § 2: a punkten 
framgår att det i viltförvaltningsdelegationens uppgifter ingår att besluta om 
övergripande riktlinjer för skötsel av älgstammen.
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DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegationen efter 
föredragning av vilthandläggare Cajsa Söder. I den slutliga handläggningen har 
också enhetschef Elisabet Ardö medverkat. 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

KOPIA TILL
Svenska Jägareförbundet i Kronoberg, info@kronoberg-jagareforbundet.se, 
Elias.Turesson@jagareforbundet.se 
Jägarnas riksförbund, ordf. Björn Hörberg, bjorn.horberg@org.com 
Skogsstyrelsen, hans.haraldsson@skogsstyrelsen.se, 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:info@kronoberg-jagareforbundet.se
mailto:Elias.Turesson@jagareforbundet.se
mailto:bjorn.horberg@org.com
mailto:hans.haraldsson@skogsstyrelsen.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

	Beslut
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till

