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Beslut
Datum
2022-05-20

Ärendebeteckning
218-4680-2022

Elektronisk delgivning

Beslut om fällavgifter för älg i Kalmar län jaktåret
2022/2023
Beslut
Med stöd av 3 a och 52 b §§ Jaktförordning (1987:905) samt 33 §
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhjort (NFS 2011:7), beslutar Länsstyrelsen Kalmar län följande
beträffande älgjakten jaktåret 2022/2023.
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § Jaktförordningen att detta
beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Fällavgift
För fälld vuxen älg är fällavgiften 1000 kr, och för årskalv är fällavgiften
100 kr.

Villkor
Inom licensområden som består av flera från varandra skilda
markområden, får på område understigande 200 hektar endast ett vuxet
djur fällas i det fall licensen omfattar mer än en vuxen älg.

Övrigt
Samtliga älgjaktområden bör ansluta sig till
viltförvaltningsdelegationens ”Regional förvaltningsplan för klövvilt i
Kalmar län”.
Inom licensområde får årskalv fällas i stället för vuxen älg enligt 46 §
NFS 2011:7.

Motivering till beslut
Länsstyrelsen får årligen besluta om sådan avgift som enligt 52 b i
Jaktförordning (1987:905) ska erläggas för fälld älg (fällavgift) inom
älgförvaltningsområde som Länsstyrelsen har inrättat. Länsstyrelsen ska
fastställa avgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv
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förvaltning av älgstammen. Fällavgift för årskalv bör utgöra högst 1/3 av
avgiften för en vuxen älg.
Fällavgiftens storlek i förhållande till kommande avskjutning av älg
kommer sannolikt att ge älgvårdsfonden ett visst underskott. Då fonden i
nuläget har ett överskott bedöms fällavgiften vara rimlig.
Viltförvaltningsdelegationen har utifrån en sammanvägd bedömning av
avskjutningsstatistik, älgobs, foderprognoser, vilttrafikolyckor och
älgvårdsfondens storlek tillstyrkt att de angivna fällavgifterna skall gälla.

Information
Jakttider
Jakttiden för älgskötselområde och licensområde omfattar tiden mellan 8
oktober 2022 – 31 januari 2023.
Jakttiden för oregistrerade områden i Kalmar län omfattar tiden mellan 8
oktober 2022 – 12 oktober 2022, gäller endast årskalv.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 80 00 eller via e-post kalmar@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 4680-2022 i ämnesraden för e-post.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut sker genom
kungörelsedelgivning (bilaga 2).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Peter Sandwall med vilthandläggare
Tomas Melin som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
enhetschef Fredrik Ustrup medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län
Älgförvaltningsgrupperna i Kalmar län
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Överklagandehänvisning
förvaltningsrätten
2022-05-20
218-4680-2022

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet
hos förvaltningsrätten.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län antingen via e-post;
kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas.
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och
skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten 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 ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post,
kalmar@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 80 00. Ange
diarienummer 4680-2022.
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Bilaga 2
Upplysning om kungörelsedelgivning

Kungörelsedelgivning
Kungörelse d.v.s. annonsering skall inom tio dagar från beslutsdatum
införas i samtliga länets ortstidningar.
Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar.
Delgivning anses ha skett på tionde dagen efter dagen för detta beslut,
under förutsättning att kungörelsen inom den tiden införts i ovannämnda
tidningar.

