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Fällavgift för älgjakten jaktåret 2021/2022
Beslut

Länsstyrelsen beslutar att fällavgiften för älg under jaktåret 2021/2022 inom 
älgförvaltningsområden, inrättade av Länsstyrelsen i Jämtlands län, ska vara 300 kronor 
för vuxet djur och 50 kronor för årskalv.
Länsstyrelsen beslutar enligt 59 § jaktförordningen (1987:905) att detta beslut gäller 
utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Älgförvaltningen finansieras i huvudsak genom intäkter i form av fällavgifter samt 
registreringsavgifter. Intäkterna tillförs älgvårdsfonden varefter ersättning för kostnader 
för förvaltningen betalas ut som bidrag ur fonden. 
Länsstyrelsen har ett ansvar att förvalta älgvårdsfonden ansvarsfullt. Länsstyrelsen har 
därför prognosticerat utvecklingen för älgvårdsfonden över tid kopplat till 
älgförvaltningen i länet och kan konstatera att älgvårdsfonden kommer att urholkas om 
nuvarande fällavgifter behålls. Bland annat dels med anledning av den allmänna 
kostnadsutvecklingen i samhället samt dels den omfattande digitaliseringsprocess som 
pågår och initialt är kostnadsdrivande. Vidare har inte fällavgiften för vuxen älg 
förändrats de senaste tjugo åren och inte uppräknats i jämförelse mot 
konsumentprisindex (KPI). 
Länsstyrelsen anser att det finns ett behov av att långsiktigt säkerställa möjligheterna till 
att fortsatt ge bidrag till exempelvis skyttebanor utöver säkerhetsåtgärder och 
därigenom gynna ungdomsverksamhet och tillgänglighet. 
Länsstyrelsens målsättning är att agera långsiktigt och att säkerställa att länet har en 
stabil älgvårdsfond över tid. För att skapa ekonomisk stabilitet och undvika urholkning 
av fonden, bedömer länsstyrelsen att en ändring av fällavgiften nu är nödvändig och att 
höjningen bör vara på en nivå som säkerställer att en ny höjning inte blir aktuell inom 
en snar framtid. Vidare anser länsstyrelsen att incitamentet för att fälla älgkalv ska 
bibehållas och att fällavgiften för älgkalv därmed ska vara oförändrad.
Viltförvaltningsdelegationen är beredande inför länsstyrelsens beslut i fråga om 
fällavgifter på älg. Den 23 april 2021 hade länsstyrelsen möte med länets 
viltförvaltningsdelegation (protokoll dnr 3497–2021). Ledamöterna hade inför mötet 
delgivits länsstyrelsens tjänstemannaförslag på förändrad fällavgift för älg under 
jaktåret 2021–2022. Förslaget bestod av två alternativa höjningar av fällavgiften för 
vuxen älg; från 250 kronor till 350 kronor respektive från 250 kronor till 300 kronor. 
Länsstyrelsens prognos av älgvårdsfonden med en höjning från 250 kronor till 300 
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kronor för vuxen älg är att älgvårdsfonden kommer att stabiliseras på medellång sikt 
förutsatt att nivån på beviljade bidrag per år inte ökar. Länsstyrelsens prognos av 
älgvårdsfonden med en höjning från 250 kronor till 350 kronor skulle i motsats till den 
lägre höjningen skapa en stabilare älgvårdsfond på lång sikt. Det skulle möjliggöra en 
utökning av bidrag till skyttebanor och skapa möjlighet för andra aktörer i förvaltningen 
att söka bidrag (för inventeringar, viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor).
Under mötets samråd om fällavgifter fick samtliga intressen möjlighet att inkomma med 
synpunkter och förslag på länsstyrelsens tjänstemannaförslag inför detta beslut.  

Motivering till beslutet

Samråd med Viltförvaltningsdelegationen

Intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt- och viltvårdsintresset, rennäringen, 
Sametinget, ägare och brukare av jordbruksmark, politisk företrädare från regionen (C) 
och fäbodbruket lämnar förslag på att fällavgiften inte ska höjas. 

- Intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt- och viltvårdsintresset och 
fäbodbruket motiverar sitt förslag genom att man bör ta hänsyn till att fler nya 
och unga jägare ska ha råd att jaga. Jakten behöver främjas vilket intressena 
anser inte görs med höjning av fällavgifterna. 

- Jakt- och viltvårdsintresset motiverar vidare sitt förslag med att jakt redan är 
förenat med en mängd kostnader och lyfter fram att en höjning inte skulle gagna 
vare sig älgavskjutningen i länet eller nya, unga och befintliga äldre jägare. 
Vidare motiverar Jakt- och viltvårdsintresset sitt förslag med att jakt inte bara är 
en hobby utan även en samhällsinsats och anser därför att det är fel att jägarna 
ska finansiera myndigheternas arbete med älgjakt i sin helhet. Intresset 
poängterar också att länsstyrelsen inte måste ta ut pengar från älgvårdsfonden 
utan att man får göra det. Jakt- och viltvårdsintresset vill också att myndigheten 
ska hålla sina kostnader nere och att även statliga medel ska finansiera 
myndighetens arbete.

- Rennäringsintresset och Sametinget motiverar sitt förslag med att många 
renskötare jagar älg och att älgjakt är en binäring inom rennäringen. Intäkterna 
för rennäringen har stagnerat och därför anser intressena att det inte ska 
genomföras en höjning av fällavgifterna. 

- Representant för ägare och brukare av jordbruksmark motiverar sitt förslag med 
att tidpunkten för höjning är fel och menar att vi just nu ser en hög andel av 
älgskador vilket gör att det kan vara symboliskt fel att höja fällavgiften. Vidare 
menar intresset att om man nu behöver städa i ekonomin bör Länsstyrelsen se 
över kostnader för löner och administration.

Skogsnäringsintresset och lokalt näringsliv och turism ställer sig bakom förslaget om en 
höjning av fällavgiften från 250 kronor till 300 kronor.  

- Lokalt näringsliv och turism motiverar sitt förslag med att jakten är omgärdad av 
kostnader som inte gynnar nya, framförallt unga, jägare men att man dock kan 
acceptera en maxhöjning om 50 kronor.
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- Skogsnäringen motiverar sitt förslag med att en höjning kan behövas för att 
främja bidragsutbetalning ur älgvårdsfonden men att allt som gör det dyrare att 
fälla älgar inte är optimalt. 

Representanterna för naturvårdsintresset, politisk företrädare (S) från regionen och 
friluftsintresset ställer sig bakom förslaget om en höjning av fällavgifterna från 250 
kronor till 350 kronor. 

- Naturvårdsintresset och den politiska företrädaren motiverar sitt förslag med att 
det är positivt och skäligt med en höjning av fällavgifterna om det innebär att 
bidrag ur älgvårdsfonden till skjutbanor även fortsättningsvis kan utbetalas för 
att säkerställa att skjutbanor finns tillgängliga för att främja goda skyttar. Den 
politiska företrädaren menar vidare i sitt förslag att fällavgiften är en liten andel i 
de kostnader som ett jaktintresse innefattar.   

Höjning av fällavgift för vuxen älg

Efter länsstyrelsens möte med länets viltförvaltningsdelegation och utifrån inkomna 
synpunkter och förslag från delegationens ledamöter är länsstyrelsens kvarvarande 
bedömning att fällavgiften för vuxen älg ska höjas och att fällavgiften för älgkalv ska 
vara oförändrad. Länsstyrelsens målsättning är att tänka långsiktigt och att säkerställa 
att länet har en stabil älgvårdsfond över tid. 
Sammantaget, utifrån viltförvaltningsdelegationens synpunkter och ekonomiska 
beräkningar, anser länsstyrelsen att fällavgiften för vuxen älg ska höjas från 250 kronor 
till 300 kronor. Länsstyrelsen anser att denna höjning fortsättningsvis skapar möjlighet 
att bevilja bidrag till exempelvis skyttebanor på samma nivå som tidigare och att 
älgvårdsfonden på medellång sikt stabiliseras. 
Länsstyrelsen beslutar därför om en höjning av fällavgiften för vuxen älg till 300 kronor 
och att fällavgiften för älgkalv på 50 kronor ska vara oförändrad. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 52 a § i jaktförordning (1987:9065) finns en älgvårdsfond för varje län som 
bildas av de älgavgifter som ska betalas enligt 52 b och 52 c §§.
Enligt 52 b § i jaktförordning (1987:9065) ska jakträttshavaren betala en avgift för en 
älg som fälls, som fastställs av länsstyrelsen enligt föreskrifter som meddelas av 
Naturvårdsverket.
Enligt 33 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och 
kronhjort (NFS 2011:7) får länsstyrelsen årligen besluta om sådan avgift som enligt 52 
b § jaktförordningen (1987:905) ska erläggas för fälld älg (fällavgift) inom 
älgförvaltningsområde som länsstyrelsen har inrättat. Länsstyrelsen ska fastställa 
avgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv förvaltning av 
älgstammen. Vidare i 41 och 42 §§, samma föreskrift, anges vad älgvårdsfonden får 
användas till.
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Information
Enligt prop. 2009/10:239 är målet att älgförvaltningen ska vara självfinansierad. 
Älgförvaltningen finansieras huvudsakligen genom intäkter från fällavgifter och 
registreringsavgifter, det vill säga avgifter för fälld vuxen älg och älgkalv respektive 
avgift för registrering av älgskötselområde och licensområde. Viss datainsamling, 
såsom betesinventeringar, finansieras på annat sätt. Avgifterna för fällda älgar ska bilda 
en älgvårdsfond och varje län ska ha en egen älgvårdsfond vilket är reglerat i 52 a § 
jaktförordningen (1987:905). Samtliga intäkter tillförs respektive läns älgvårdsfond.
Beslutet kommer att kungöras i lokaltidningar för berörda älgjaktområden samt på 
länsstyrelsen Jämtlands hemsida.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Örjan Stefansson med naturvårdshandläggare Jerk 
Sjöberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
naturvårdshandläggare Sara Lindqvist och enhetschef Bitti Jonasson medverkat.
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.

Kopia till
Naturvårdsverket
Polisen Region Nord
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län
Skogsstyrelsen Mellannorrland
Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland
Jägarnas Riksförbund
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Älgförvaltningsgrupperna inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i 
Jämtlands län
Älgskötselområden och licensområden i Jämtlands län

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
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 Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Jämtlands län,831 86 Östersund.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. 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. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 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, och
 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, jamtland@lansstyrelsen.se. eller 
via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe 
till höger på första sidan.
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