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Postadress: 801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00 E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/gavleborg  

Dnr 3836-2022 
Datum 2022-05-12 

 

 

Fällavgift för älg jaktåret 2022/2023 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att fällavgiften för älg under jaktåret 2022/2023 
inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Gävleborg 
ska vara 450 kronor för vuxet djur och 150 kronor för årskalv. 

Länsstyrelsen beslutar enligt 59 § jaktförordningen (1987:905) att 
detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. 

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

Vid viltförvaltningsdelegationens sammanträde den 8 april 2022 höll 
länsstyrelsen en ekonomisk redovisning över älgvårdsfonden 
(protokoll dnr 3046–2022). Ledamöterna hade inför mötet delgivits 
länsstyrelsens förslag till fällavgifter för älg under jaktåret 2022/2023. 
Under mötets samråd om fällavgifter framkom inga synpunkter om att 
ändra tidigare års fällavgifter. 

Motivering till beslutet 
De beslutade fällavgifterna kommer enligt avskjutningsuppskattningar 
att generera ett underskott i älgvårdsfonden. Älgvårdsfonden i 
Gävleborgs län har sedan tidigare ett överskott som gör att länet kan 
besluta om ovanstående fällavgifter. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 52 a § i jaktförordning (1987:9065) finns en älgvårdsfond för 
varje län som bildas av de älgavgifter som skall betalas enligt 52 b och 
52 c §§. 

Enligt 52 b § i jaktförordning (1987:9065) 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 älgförvaltningsområde som 
länsstyrelsen har inrättat. Länsstyrelsen ska fastställa avgiften utifrån 
kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv förvaltning av 
älgstammen. 

Information 
Enligt prop. 2009/10:239 är målet att älgförvaltningen ska vara 
självfinansierad. Älgförvaltningen finansieras huvudsakligen genom 
intäkter från fällavgifter och registreringsavgifter, det vill säga 
avgifter för fälld vuxen älg och älgkalv respektive avgift för 
registrering av älgskötselområde och licensområde. Viss 
datainsamling, såsom betesinventeringar, finansieras på annat sätt. 
Avgifterna för fällda älgar ska bilda en älgvårdsfond och varje län ska 
ha en egen älgvårdsfond vilket är reglerat i 52 a § jaktförordningen 
(1987:905). Samtliga intäkter tillförs respektive läns älgvårdsfond. 

Beslutet kommer att kungöras i lokaltidningar för berörda områden 
samt på länsstyrelsen Gävleborgs hemsida. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Monica Eriksson med vilthandläggare 
Marielle Cambronero 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. 

Kopia till 
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Länsstyrelsen Dalarna län 
Länsstyrelsen Jämtland län 
Länsstyrelsen i Västernorrland län 
Älgförvaltningsgrupper inrättade i Gävleborgs län 
Älgskötselområden och licensområden i Gävleborgs län 
Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


 
Du kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket  
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten. 

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 Gävleborg antingen via e-post; 
gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 
Gävle. 

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.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 
 
Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem: 
• Person- eller organisationsnummer. 
• Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som 

avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om 
rätten begär det). 

• E-postadress. 
• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er. 

 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
gavleborg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange 
diarienummer 3836-2022. 
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Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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