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Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 7710
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Beslut om fällavgift för älg under jaktåret 2021/2022 
inom älgförvaltningsområden i Södermanlands län

Beslut
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att avgift som ska erläggas för fälld älg under 
jaktåret 2021/22 är 1200 kronor för vuxen älg och 300 kronor för årskalv.
Fällavgifterna ska erläggas för älg som fällts inom älgförvaltningsområde som har inrättats 
av Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Länsstyrelsen förordnar att beslutet ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Beslut om kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. 
Kungörelsen ska inom tio dagar från beslutsdatum införas i Post- och inrikes tidningar.
Om kungörelsen inom tio dagar införts i Post- och inrikes tidningar, anses delgivning ha 
skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande 
och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.
Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Stora torget 13, Nyköping och på 
länsstyrelsen webbplats, www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Beskrivning av ärendet
Fällavgiften är bestämd utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv förvaltning 
av älgstammen i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.
Länsstyrelsens ambition är att älgvårdsfonden ska, utöver att täcka länsstyrelsens 
administrativa kostnader som är bundna till älgförvaltningen, även kunna användas för 
bidrag till utbildning, information och älgskyttebanor i enlighet med Naturvårdsverkets 
föreskrifter.
Årets fällavgift innebär en sänkning av den avgift som ska erläggas för fälls älgkalv från 
400 kronor jaktåret 2020/2021 till 300 kronor för jaktåret 2021/2022. Avgiften för fälld 
vuxen älg är densamma som föregående år. 
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 41 § i jaktlagen (1987:259) får regeringen meddela föreskrifter om skyldighet för 
den som jagar att betala en avgift för vissa slag av vilt som fälls. Avgifterna ska bilda en 
fond (viltvårdsfonden) som efter regeringens bestämmande får användas för angivna 
ändamål. 
Enligt 52 b § jaktförordningen (1987:905) och 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7), får länsstyrelsen årligen besluta 
om avgift för fälld älg (fällavgift) inom älgförvaltningsområde som länsstyrelsen inrättat. 
Länsstyrelsen ska vidare fastställa avgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad 
adaptiv förvaltning av älgstammen. 
Enligt 4 § NFS 2011:7 avses med årskalv ett djur till och med den 15 april året efter 
födelseåret.
Enligt 59 § jaktförordningen får Länsstyrelsen förordna att beslut får gälla utan hinder av 
att det har överklagats.
Beslut om kungörelsedelgivning är fattat med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932).

Information
Enligt ändring av jaktförordningen som träder i kraft 2021-07-01 är tiden för jakt efter älg i 
Södermanlands län bestämt till fasta datum. Länsstyrelsen beslutar således hädanefter inte 
om jakttider för älg i länet.  
Följande jakttider för älg gäller i Södermanlands län
Inom älgjaktområden: 8 oktober – 31 januari. 
Inom oregistrerad mark: 8 oktober – 12 oktober.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Jenny Askenfelt med vilthandläggare Viktor Tylstedt 
som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sändlista
Registrerade älgjaktområden i Södermanlands län 
Älgförvaltningsgrupper i Södermanlands län 
Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län
Jägareförbundet Södermanland
Jägarnas Riksförbund Södermanland
Lantbrukarnas Riksförbund Södermanland
Föreningen Sörmländska Jordägare
Mellanskog VO Sörmland
Holmen skog
Sveaskog
Skogssällskapet
Häradsskog
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Polismyndigheten region öst 
Trafikverket region öst
Eskilstuna kommun 
Flens kommun 
Gnesta kommun 
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun 
Oxelösunds kommun 
Strängnäs kommun 
Trosa kommun 
Vingåkers kommun
Södermanlands nyheter 
Eskilstunakuriren 
Katrineholmskuriren
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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 Södermanlands län antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 
Nyköping.
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 du överklagar, 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, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 3827-2021.
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