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Jakttider och fällavgifter för älgjakt under jaktåret 2020/2021 inom 
älgförvaltningsområden i Södermanlands län

Beslut 
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att avgift som ska erläggas för fälld vuxen älg 
ska vara 1200 kronor och för fälld årskalv 400 kronor under jaktåret 2020/21.
Länsstyrelsen beslutar om följande jakttider för älg under jaktåret 2020/21 i Södermanlands 
län.

Älgskötselområde:

Licensområde:

Oregistrerad mark:

Måndagen den 12 oktober – lördagen den 28 februari 2021 

Måndagen den 12 oktober – lördagen den 28 februari 2021 

Måndagen den 12 oktober – fredagen den 16 oktober 2021 

Med stöd av 59 § jaktförordningen förordnar länsstyrelsen att besluten ska gälla utan hinder 
av att det överklagas.

Beslut om kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar från 
beslutsdatum införas i Post- och inrikes tidningar och i Södermanlands ortstidningar. 
Överklagande ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från kungörelsen.
Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Stora torget 13, Nyköping och på Länsstyrelsen 
webbplats, www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Beskrivning av ärendet
Viltförvaltningsdelegationen är beredande inför länsstyrelsens beslut i fråga om jakttider på 
älg. Inför sammanträde med viltförvaltningsdelegationen den 10 juni 2020 har ledamöterna 
två veckor innan tagit del av länsstyrelsens förslag till jakttider för älg för jaktsäsongen 
2020/21. Samtliga av delegationens ledamöter har givits möjlighet att inkomma med 
synpunkter inför beslutet.

Beslut 2020-06-25 
om rättelse enligt 
36 § förvaltningslagen  2020

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
901029-004
Överstruket
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Motivering till beslutet
Fällavgiften är bestämd utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv förvaltning av 
älgstammen i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.
Länsstyrelsen i Södermanland anser att jakttiden för älg bör omfatta hela den period som 
älgjakt enligt bilaga 2 i jaktförordningen (1987:905) får pågå, för att bidra till att 
avskjutningsmålen i skötselplaner och förvaltningsplaner nås. Jaktområdena ska ges 
möjlighet att fördela jakten under tid så att hänsyn kan tas till lokala förutsättningar.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 33 § jaktlagen (1987:259), första stycket, framgår att jakt efter älg får ske efter licens av 
länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde). Jakt efter 
älg får även ske utan licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat 
(älgskötselområde).
Av fjärde stycket, samma paragraf, framgår att i områden som inte omfattas av första stycket 
får jakt efter älg avse endast älgkalv.
I 3 a § jaktförordningen (1987:905) framgår att jakt efter älg är tillåten under tider som anges 
i bilaga 2 till denna förordning. I bilaga 2 redogörs bland annat att den särskilda jakttiden 
ska, i fråga om licensområden och älgskötselområden som avses i
33 § första stycket jaktlagen (1987:259), av länsstyrelsen bestämmas till en eller flera 
perioder som tillsammans omfattar minst 70 dagar. Vid jakt som sker på oregistrerad mark 
och som endast avser älgkalv ska jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som 
länsstyrelsen beslutar. Jakttiden på oregistrerad mark ska börja samtidigt som den som gäller 
i det älgförvaltningsområde i vilket jakten ska ske.

Information
Information om jakttider och fällavgifter kommer att sändas ut till den som företräder ett 
registrerat älgjaktområde senast en månad före älgjaktens början om det inte finns skäl för 
annat.

Du kan överklaga beslutet
Beslutet i den del som avser fällavgifter överklagas till förvaltningsrätten i Linköping, medan 
beslutet i den del som avser jakttider överklagas till Naturvårdsverket, se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnad avdelningschef Henrietta Schönenstern med 
vilthandläggare Jan-Erik Dalmo som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

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

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 Mellansverige
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 
Eskilstuna-kuriren 
Katrineholms-kuriren
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning 
Naturvårdsverket

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket.
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 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.
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.
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 4610-2020.
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