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Beslut om ändring av jakttider för älg för jaktåret 
2021/2022

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ändra sitt tidigare beslut om jakttider för älg för 
jaktåret 2021/2022.

Länsstyrelsen beslutar om uppehåll i jakttiden från och med 27 september 2021 
till och med 7 oktober 2021. 

Länsstyrelsen beslutar enligt 59 § jaktförordningen (1987:905) att detta beslut 
gäller utan hinder av att det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 15 december 2020 om jakttider för älg för jaktåret 
2021/2022, dnr 9168-2020.

Den 6 maj 2021 beslutade regeringen om förordningen om ändring av 
jaktförordningen. Den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 2021 och 
innebär att det från och med då är fasta datum för när älgjakten startar (1 
september respektive 8 oktober) och ett fast datum för när älgjakten slutar (31 
januari). Enligt förordningen ska jakt efter kalv på oregistrerad mark vara 
tillåten de första fem dagarna av jaktperioden. Det framkommer i ändringen av 
jaktförordningen att Gävleborgs län har möjlighet att besluta att älgjakten får 
starta i september i samtliga av länets älgförvaltningsområden. 

Enligt förordningen har länsstyrelsen möjlighet att besluta om ett
uppehåll i jakttiden, så kallt brunstuppehåll, om högst 14 dagar under 
förutsättning att det inte försvårar att uppnå beslutade skadenivåer gällande 
skog och trafik i länet.

Den 17 2021 maj lämnade Skogsbrukets markägargrupp i Gävleborg in en 
hemställan om en begäran om ändring av jakttider 2021/2022. I hemställan 
anges att länsstyrelsen inte ska beslut om brunstuppehåll för de områden som 
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börjar jaga i september, med anledning av att jakttiden kommer förkortas en 
månad från tidigare beslut. 
Hemställan motiveras även med att de beslutade skadenivåerna för skog inte är 
uppnådda i Gävleborgs län och därav anser markägargruppen att länsstyrelsen 
inte bör besluta om uppehåll i jakttiden. 

Länsstyrelsen har den 19 maj 2021 begärt in yttranden från länets 
Viltförvaltningsdelegation gällande länsstyrelsens förslag till nya jakttider. 
Länsstyrelsen gav ett förslag på att jakttiden för älg ska börja i oktober för 
älgförvaltningsområdena Hamrångefjärden, Södra Gästrikland och Furuvik 
samt att ett uppehåll i jakttiden ska inträffa mellan den 27 september 2021 till 
och med den 7 oktober 2021 för resterande älgförvaltningsområden.
  
Nedan sammanfattas de yttranden som inkommit från intressen i 
Viltförvaltningsdelegationen: 

 Skogsnäringen meddelar att de står bakom det som framkommer i 
hemställan från markägargruppen. Intresset för ägare och brukare av 
jordbruksmark instämmer med skogsnäringens synpunkter.

 Jägarintresset meddelar att de står bakom länsstyrelsens förslag.
 Friluftsintresset meddelar att de står bakom länsstyrelsens förslag.
 Fäbodnäringen meddelar att det kan uppstå konflikter mellan 

fäbodbruket med frigående djur på bete och med jakt i september, vilket 
inte var några problem med jaktstart i oktober. Fäbodnäringen lyfter 
även att älgjakten i september begränsar möjligheten att plocka bär och 
svamp i skogen vid den tidpunkten. Intresset anger att de vill helst att 
jakten startar i oktober där det är möjligt.

 Polisen meddelar att de inte har några synpunkter på länsstyrelsens 
förslag. De meddelar även att antalet viltolyckor med älg har minskat 
över tid. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att beslutet om jakttider för älg med dnr 9168-2020 får 
ändras då beslutet anses vara av övergripande karaktär och inte blir till nackdel 
för en enskild part.

Enligt statistik från jakten 2020/2021 fälldes endast 14 älgar under februari i 
Gävleborgs län. Länsstyrelsen anser därmed att det faktum att jakttiden 
kommer förkortas med en månad inte kommer att påverka avskjutningen i länet 
avsevärt. Länsstyrelsen anser därav att en kompensation med att ta bort 
brunstuppehållet för att jakttiden har förkortats en månad inte är lämplig. 

Då andelen viltolyckor med älg och antalet älgobs/mantimme har minskat de 
senaste åren anser länsstyrelsen att detta påvisar att älgstammen minskar. Ett 
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brunstuppehåll om 11 dagar bedöms därmed inte försvåra möjligheterna att nå 
beslutade mål gällande skadenivåer på skog och trafik i länet.

Länsstyrelsen har inte mottagit några yttranden från 
Viltförvaltningsdelegationen som motsätter sig förslaget att jaktstarten för älg i 
älgförvaltningsområdena Hamrångefjärden, Södra Gästrikland och Furuvik ska 
vara den 8 oktober 2021. Länsstyrelsen anser därmed att det inte finns skäl att 
beslut om jaktstart i september i samtliga av länets älgförvaltningsområden. 

Men ovanstående motivering beslutar länsstyrelsen att ett uppehåll i jakttiden 
mellan 27 september och 7 oktober ska införas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 38 § förvaltningslag (2017:900) ska en myndighet ändra ett beslut som 
den har meddelat som första instans om
   1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på 
grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan 
anledning, och
   2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för 
någon enskild part.

Enligt bilaga 2 i förordning om ändring av jaktförordningen (1987:905) anges 
att älgjakt får bedrivas mellan 1 september - 31 januari i Ljusdals kommun, 
Ovanåkers kommun, Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun i 
Gävleborgs län. I ett älgförvaltningsområde där skilda tider gäller för 
jakttidens början ska den länsstyrelse som har inrättat 
älgförvaltningsområdet besluta vilken dag jakten ska börja så att jaktstarten 
blir densamma i hela älgförvaltningsområdet. 

Länsstyrelserna i Gävleborgs län får besluta att jakten ska börja den 1 
september i fler delar av länet än vad som anges i första stycket om det kan 
öka möjligheterna att nå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på 
skog och trafik orsakade av älg. 

Om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer 
på skog och trafik orsakade av älg inte försvåras, 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. 

För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast 
avser älgkalv ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara 
densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten 
ska ske.
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Information
Beslutet kommer att kungöras i lokaltidningar för berörda områden samt på 
Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

För älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Långvind, Öster-
Ljusnan, Ljusnan-Voxnan, Ljusdal-Ramsjö och Ödmården gäller jakttiden: 1 
september 2021 - 27 september 2021 och 8 oktober 2021 - 31 januari 2022.

För älgförvaltningsområdena Hamrångefjärden, Södra Gästrikland och Furuvik 
gäller jakttiden: 8 oktober 2021 – 31 januari 2022.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Monica Eriksson med vilthandläggare Elina 
Eriksson 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.

Kopia till
Naturvårdsverket
Länsstyrelserna i Uppsala län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Älgförvaltningsgrupper inrättade i Gävleborgs län
Älgskötselområden och licensområden i Gävleborgs län
Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Ni kan överklaga beslutet
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. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 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 4001-2021.
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