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Länsstyrelsen 
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Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om jakttider, 

tilldelning, älgavgift, avskjutningsföreskrifter och 

rekommendationer för älgjakten jaktåret 2001/2002 inom 

Blekinge län 
 

beslutade den 25 juni 2001. 

 

Utkom från trycket 

den 28 juni 2001 

Med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3 a och 52 b §§ jaktförordningen (1987:905) samt 

13 a och 21 §§ jaktkungörelsen (SNFS 1994:3) samt efter förslag av viltvårdsnämnden 

beslutar Länsstyrelsen följande beträffande älgjakten i Blekinge län under jaktåret 

2001/2002. 

 

Jakttider och tilldelning 
 

Älgskötselområde. Jakttiden för älgskötselområde skall vara 70 dagar. 

Den 8 oktober 2001 t o m 16 december 2001. 

Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder inom registrerat 

älgskötselområde jagas den 18 januari 2002 – 31 januari 2002. 

 

A-område. Jakttiden för A-licensområde skall vara 70 dagar. 

Den 8 oktober 2001 t o m den 16 december 2001. 

Vuxet handjur får endast fällas den 8 oktober 2001 t o m den 10 oktober 2001. 

Den totala tilldelningen djur är baserad på licensområdets areal. 

  

B-område. Inom B-licensområde skall jakttiden vara 5 dagar. 

Den 8 oktober 2001 t o m den 12 oktober 2001.  

Ett valfritt vuxet djur eller en kalv får fällas den 8 oktober 2001 t o m 9 oktober 2001, 

därefter får endast årskalv fällas.  

Tilldelningen är totalt ett djur. 

 

Enkalvsområde. Inom enkalvsområde skall jakttiden vara 70 dagar.  

Den 8 oktober 2001 t o m den 16 december 2001. 

Tilldelningen är en årskalv. 

 

Oregistrerat jaktbart område (kalvområde). Inom oregistrerat jaktbart område skall 

jakttiden vara fem dagar.  

Den 8 oktober 2001 t o m den 12 oktober 2001. 

Tilldelningen är årskalv (utan antalsbegränsning). 
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Motivering  
 

Motiv för en kort jakttid på älgtjurar är att av länets sju samrådsgrupper har fem föreslagit 

tre dagars jakt efter älgtjur på A-licensområden. Det har sedan 1983 varit en för hög 

avskjutning av tjurar i Blekinge län. Könskvotering kan inte användas i Blekinge då länet 

består av små jaktområden. Utav länets 288 A-licensområden har 195 områden 

(68 %) en tilldelning som fördelar sig så att 40% har en tilldelning av 1 vuxen älg, 49 % 

en tilldelning av 1 vuxen älg och 1 kalv samt 11 % en tilldelning av 1 vuxen älg och  

2 kalvar. Under 1980- och 1990-talet har det i snitt skjutits mellan 50 – 60 % fler tjurar än 

hondjur. Den dåliga tjurstammen är en trolig orsak till den dåliga reproduktionen och sent 

födda kalvar. Först när den förkortade tjurjakten infördes 1999 sjönk tjuravskjutningen 

och nu skjuts det lika många tjurar som hondjur. Åldersbestämning under fyra år av fällda 

tjurar har visat att cirka 70 % är 1-2 år gamla, merparten är ett år.  

 

Arealgränser 
Arealgränserna i länets församlingar är oförändrade. 

 

Älgavgift 
För fälld vuxen älg utgår älgavgift med 400 kronor. 

 

Avskjutningsföreskrifter 
 

Beträffande A-licensområde föreskriver Länsstyrelsen att av den totala tilldelningen får 

inom friliggande delområde, som inte är större än 51 hektar, högst en årskalv fällas. På 

friliggande delområde med arealen 51 – 150 hektar får högst en älg av tillåtet slag fällas. 

 

Årskalv får fällas i stället för vuxen älg. 

 

Rekommendationer 
 

Länsstyrelsen rekommenderar älgskötselområden att följa den avskjutningsföreskrift  

som gäller för A-licensområdens delområden. Föreskriften innebär att inom friliggande 

delområden, som inte är större än 51 ha, får högst en årskalv fällas. På friliggande 

delområde med arealen 51-150 hektar får högst en älg fällas. 

 

Länsstyrelsen rekommenderar att kalvförande ko inte fälls förrän kalven eller kalvarna 

fällts. 

 

Länsstyrelsen rekommenderar att jägarna ökar kalvavskjutningen i förhållande till  

vuxna. 

 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket. Överklagande sker genom 

skrivelse till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagivits i länets 

författningssamling. 

 

 

 

BENGT ALMQVIST 

 

 

 

   Anita Lenemark 


