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HANTERING AV SJUKA ELLER SKADADE ÄLGAR SOM 

AVLIVAS/FÄLLS INOM KRONOBERGS LÄN 
 

OTJÄNLIG ÄLG ENLIGT 37 § NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER 

OCH ALLMÄNNA RÅD, NFS 2011:7 
Om en älg fälls och som efter skottillfället inte ser ut som den är tjänlig till 
människoföda ska den besiktigas av Polisman, veterinär eller av Länsstyrelsen 
utsedd person om man vill få utrett om den kan befrias från fällavgift 
(Länsstyrelsen beslutar). Besiktningspersonens underlag ligger till grund för 
huruvida älgen ska befrias från fällavgift eller inte. Men också huruvida älgen 
verkligen är otjänlig eller inte.  
 
Otjänligheten får inte ha förorsakats genom påskjutning eller felaktigt 
tillvaratagande. Inte heller får otjänligheten vara förorsakad av att eftersöks- eller 
anmälningsskyldigheten har fullgjorts på ett otillräckligt sätt. 

 

40b § JAKTFÖRORDNINGEN (JF)  
Om en älg skjuts med stöd av 40b § JF ska det anmälas till Polisen. Polisen avgör 
om älgen ska besiktigas. Besiktningspersoner är antingen Polisman, veterinär eller 
av Polisen utsedda personer. Underlaget från besiktningspersonen ligger till grund 
för vidare hantering av berörd myndighet som är Polisen eller Länsstyrelsen 
beroende på vad som framkommit vid besiktningen. (För ”40b- älgar” betalas 
ingen fällavgift). 
 
Det är viktigt att man känner till innebörden av § 40b jaktförordningen och i vilka 
situationer den är tillämpbar: 
Utdrag ur Jaktförordningen 40 b §: Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan 
belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även 
om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark. Förordning 
(2009:1265). 
 
Är man i jaktlaget osäker på hur denna typ av ärende ska hanteras ska alltid 
älgskötselområdet kontaktas. 
 
Mer information om otjänliga älgar och lista över av Länsstyrelsen utsedda 
besiktningspersoner finns på Länsstyrelsens webb: 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg (Djur & natur/Jakt och vilt/Älgjakt/Otjänlig 
älg)   
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