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010-2253251

 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 jamtland@lansstyrelsen.se
Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Fällavgift för älgjakten jaktåret 2020/2021
Beslut

Länsstyrelsen beslutar att fällavgiften för älg under jaktåret 2020/2021 inom 
älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Jämtlands län, ska vara 250 kronor 
för vuxet djur och 50 kronor för årskalv.

Beskrivning av ärendet
Älgförvaltningen finansieras i huvudsak genom intäkter i form av fällavgifter.
Intäkterna tillförs älgvårdsfonden varefter ersättning för kostnader för förvaltningen 
betalas ut som bidrag ur fonden.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 52 a § i jaktförordningen (1987:905) finns en älgvårdsfond för varje län som
bildas av de älgavgifter som skall betalas enligt 52 b och 52 c §§.

Enligt 52 b § i jaktförordningen (2987:905) ska jakträttshavaren betala en avgift för en
älg som fälls, som fastställs av länsstyrelsen enligt föreskrifter som meddelas av
Naturvårdsverket.

Enligt 33 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7) får länsstyrelsen årligen besluta om sådan avgift som enligt
52 b jaktförordningen (1987:905) ska erläggas för fälld älg (fällavgift) inom
älgförvaltningsområden som länsstyrelsen har inrättat. Länsstyrelsen ska fastställa
avgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv förvaltning av 
älgstammen.

Information
Beslutet kommer att kungöras i Östersunds Posten, Länstidningen, Tidningen 
Härjedalen samt Sundsvalls Tidning.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Henrik Hansson med naturvårdshandläggare Sara 
Lindqvist som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Kopia till
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Jägareförbundet Mitt Norrland, Nipan 1, 881 52 Sollefteå
Jägarnas Riksförbund, Jämtland-Härjedalens distrikt, Lasse Lignell, Näsvägen 5, 836 31
Lit
Länsstyrelsen i Västernorrland, vasternorrland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Gävleborg, gavleborg@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västerbotten, vasterbotten@lansstyrelsen.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se
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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 Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

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, jamtland@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 4688-2020.
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