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Enligt sändlista

 

Fällavgifter, könskvotering samt rekommendationer för 
älgjakten i Västra Götalands län jaktåret 2022/2023

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att följande ska gälla i Västra Götalands län 
under jaktåret 2022/2023.

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta 
beslut ska gälla även om det överklagas.

Fällavgift
Länsstyrelsen fastställer fällavgiften för jaktåret 2022/2023 för älg 
som fälls inom älgförvaltningsområde som Länsstyrelsen har inrättat, 
till 1000 kronor för vuxen älg och 200 kr för årskalv.

Könskvotering
Länsstyrelsen beslutar att könskvotering av vuxna djur ska tillämpas 
inom licensområden. Fördelningen ska göras så att licensområden 
med ett jämnt antal djur ska få lika många han- som hondjur i 
tilldelning. För områden med udda antal djur i tilldelning ska 
kvoteringen ske så att övervägande andel han- respektive hondjur 
tilldelas vartannat år.

Rekommendationer
För att nå målet med en älgstam av hög kvalitet och i balans med 
betesresurserna meddelar Länsstyrelsen följande rekommendationer:

 Kalvförande ko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fällts 
före kon.

 Kalvavskjutningen ska vara minst 50 % av total avskjutning. 
Strategier för att öka kalvandelen i avskjutningen kan exempelvis 
vara övertilldelning av kalv till jaktlag inom älgjaktområdet, 
avlysningsjakt på kalv eller att fälla varannan kalv, varannan 
vuxen. Undvik restriktioner som begränsar kalvskyttet.

 100 % nyttjande av den planerade avskjutningen ska eftersträvas, 
så länge kalvavskjutningen blir minst 50 % av den totala 
avskjutningen.
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 Avlysningsjakt framför allt på kalv rekommenderas inom 
älgskötselområden om den planerade avskjutningen är svår att 
uppnå.

 För att kunna utvärdera uppsatta mål förväntas jägare och 
markägare bidra till de inventeringar som rekommenderas inom 
älgförvaltningen, bland annat spillningsinventering, älgobs, 
kalvvikter och åldersbestämning. Även lokal 
betestrycksinventering är värdefull för att följa upp förvaltningen 
av hjortvilt.

 Hela hjortviltsamhället behöver hamna i balans med 
foderresurserna. I områden med täta stammar av exempelvis 
dovhjort och rådjur, bör jakten därför även inriktas på att minska 
antalet mindre hjortdjur.  

Ytterligare föreskrifter och rekommendationer kan komma att 
meddelas i samband med beslut om licenstilldelning.

Motivering till beslutet
Fällavgiften för jaktåret 2022/2023 ska vara 1000 kr för vuxet djur 
och 200 kr för kalv. Avgiften är oförändrad sedan jaktåret 2020/2021. 
Fällavgifternas nivå är motiverad utifrån de inkomster och utgifter 
som älgförvaltningen har idag, samt en prognos om framtida 
inkomster och utgifter.

Könskvotering vid tilldelning till licensområden ska råda för att 
erhålla en god könsfördelning i älgstammen. Könskvotering av vuxna 
älgar till licensområdena motiveras av att det i Länsstyrelsens 
styrdokument, målsättning för älg i Västra Götalands län, är fastställt 
att tjurandelen i stammen ska vara minst 40 %. Tidigare jakt inom 
licensområden, då ingen könskvotering rådde, resulterade i att tjurar 
sköts i betydligt högre utsträckning än kor, vilket motverkade att 
Länsstyrelsens mål kunde uppnås.

För att nå målet med en älgstam av hög kvalitet och i balans med 
betesresurserna är det av stor vikt att de beslutade 
rekommendationerna följs. Jakten ska genomföras med högt 
säkerhetstänk och god jaktetik.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 52 b och 59 §§ jaktförordningen 
(1987:905), samt 33 och 45 § Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7).
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Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Detta beslut kan beträffande fällavgiften överklagas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg, se bilaga 1.

Beslutet i övrigt kan inte överklagas.

Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) 
att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Meddelande 
om beslutets huvudsakliga innehåll samt om var och när det hålls 
tillgängligt införs inom 10 dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Alingsås Tidning, Bohusläningen, Borås tidning, Dalslänningen, 
Falköpings Tidning, Göteborgs-Posten, Hjo Tidning, Kungälvs-
Posten, Lokaltidningen Stenungsund, Lysekilsposten, 
Mariestadstidningen, Mölndals-Posten, Nya Lidköpingstidningen, 
Nya Wermlands-Tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs 
Allehanda, Skaraborgsbygden, Strömstads Tidning, TTELA, 
Ulricehamns Tidning och Västgöta-Bladet. Beslutet finns under 
överklagandetiden tillgängligt hos Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län samt på Länsstyrelsens hemsida 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschefen Anita Bergstedt med 
vilthandläggaren Regina Gentsch som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor
Bilaga 1. Överklagandehänvisning

Kopia till
Viltförvaltningsdelegationen (enligt sändlista)

Förordnade ledamöter i älgförvaltningsgrupperna (enligt sändlista)

Kontaktpersoner för länets älgjaktområden

Svenska Jägareförbundet, VO7@jagareforbundet.se

Jägarnas riksförbund, jrf@jagarnasriksforbund.se 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:VO7@jagareforbundet.se
mailto:jrf@jagarnasriksforbund.se
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Lantbrukarnas riksförbund, info@lrf.se 

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Södra skogsägarna, info@sodra.com 

Sveaskog, info@sveaskog.se

Skara stift, skara.stift@svenskakyrkan.se 

Göteborgs stift, goteborg.stift@svenskakyrkan.se 

Borås stad (Tekniska Förvaltningen), boras.stad@boras.se

Munkedal Skog AB, info@munkedalskog.se 

Mellersta Götalands Jordägareförening, mgj@jordagarna.se

Stora Enso AB, skog.info@storaenso.com. 

mailto:info@lrf.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:info@sodra.com
mailto:info@sveaskog.se
mailto:skara.stift@svenskakyrkan.se
mailto:goteborg.stift@svenskakyrkan.se
mailto:boras.stad@boras.se
mailto:info@munkedalskog.se
mailto:mgj@jordagarna.se
mailto:skog.info@storaenso.com
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Bilaga 1
Formulär nr O1

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i 
Göteborg. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är 
adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut 
kan du kontakta Länsstyrelsen. Om klaganden är en part som 
företräder det allmänna, exempelvis en kommunal nämnd, ska 
överklagandet ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-

postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange 

beslutsdatum och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför 

det ska ändras.

Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen 
inte ta emot mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte. 

Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste 
du innan överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen 
(vastragotaland@lansstyrelsen.se)  för besked om hur du ska göra 
detta.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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