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Kontakt i detta ärende

Karin Kanterud 010-2237495

FÄLLAVGIFTER OCH JAKTTIDER FÖR ÄLG OCH 
REKOMMENDATIONER FÖR ÄLGJAKTEN JAKTÅRET 
2021/22 INOM ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDEN INRÄTTADE 
I KRONOBERGS LÄN

BESLUT
Viltförvaltningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar för

jaktåret 2021/22 att:

1. Fastställa fällavgift för vuxen älg till 900 kr och för älgkalv till 100 kr 
inom älgförvaltningsområden inrättade i Kronobergs län.

2. Följande jakttid för älg ska gälla, enligt lag börjar älgjakten andra 
måndagen i oktober:

Älgskötselområden: 11 oktober 2021 t.o.m. 28 februari 2022 
Licensområden: 11 oktober 2021 t.o.m. 31 januari 2022        
Oregistrerade kalvområden: 11 oktober 2021 t.o.m. 12 oktober 2021

MOTIVERING TILL BESLUTET
Älgvårdsfondens behållning är god. Fällavgifterna behålls oförändrade jämfört 
med åren 2013 till och med 2020 d.v.s. 900 kr för vuxen älg och 100 kr för kalv. 
Det är fortfarande angeläget att hålla kalvavgiften låg för att stimulera hög 
kalvavskjutning.

Länsstyrelsen har fattat beslut om jakttider och fällavgifter utifrån syftet med det 
nya älgförvaltningssystemet. Älgförvaltningen ska vara adaptiv; den ska vara 
lokalt förankrad och anpassas efter nya eller ändrade förhållanden baserat på 
aktuell kunskap. Syftet är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med 
betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen som till exempel 
rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog och inverkan på den 
biologiska mångfalden. Det särskilda skälet för begränsning av jakttiden med 
kortare jakttid i licensområden och två dagar kalvjakt på oregistrerad mark är att 
stimulera samordningen av älgjakten i större områden. Länsstyrelsen anser att 
samordning lämpligast görs genom dialog med markägare och jägare inom 
älgförvaltningsområden och älgskötselområden samt genom målstyrda planer. 
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Länsstyrelsen beslutar att ge övergripande rekommendationer inför älgjakten för 
att stimulera uppfyllandet av de mål som finns formulerade i ”Övergripande 
riktlinjer för förvaltning av älg i Kronobergs län 2019–2021”.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
För en älg som fälls ska jakträttshavaren enligt 52 b § jaktförordningen (1987:905) 
betala en avgift som fastställs av länsstyrelsen enligt föreskrifter som meddelas av 
Naturvårdsverket. Enligt 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 
om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) får Länsstyrelsen årligen besluta om 
sådan avgift som 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. 
Avgiften för kalv bör utgöra högst 1/3 av avgiften för vuxen älg. 

Fällavgifterna tillfaller länets älgvårdsfond. Av 52 d § jaktförordningen (1987:905) 
framgår för vilka ändamål Länsstyrelsen får lämna bidrag ur älgvårdsfonden. 
Enligt föreskrifter och allmänna råd, NFS 2011:7, 41 § får Länsstyrelsen besluta 
om att medel ur älgvårdsfonden får användas till Länsstyrelsens administration av 
älgjakten samt till kostnader för älgförvaltningsgruppernas arbete. Enligt 42 § får 
bidrag ur älgvårdsfonden lämnas till viltvård, information och utbildning i jaktliga 
frågor inklusive bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebanor. 

Enligt jaktförordningen (1985:905) 3 a § bilaga 2 startar jakten efter älg i 
Kronobergs län den andra måndagen i oktober och får inte pågå längre än till den 
28 (29) februari. Jakttiden ska för älgskötselområden och licensområden 
bestämmas till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst 70 dagar. 
För oregistrerad jakt på älgkalv kan Länsstyrelsen besluta om jakttid upp till fem 
dagar.

I förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer 3 § 2: a punkten 
framgår att det i viltförvaltningsdelegationens uppgifter ingår att besluta om 
övergripande riktlinjer för skötsel av älgstammen.

INFORMATION
Beslutet kungörs i ortstidningarna samt på Länsstyrelsens hemsida.

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 1.

BESLUTANDE
Beslutet har fattats av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation med 
vilthandläggare Daniel Söderberg som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också länsrådet och t.f. avdelningschef Malin Almqvist och 
enhetschef Elisabet Ardö medverkat.
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SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 1

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län, 351 86 Växjö. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
kronoberg@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Naturvårdsverket. 

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 om 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 eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

DITT ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

 hur du vill att beslutet ska ändras

 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer

 adress till bostaden

 telefonnummer där du kan nås

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

OMBUD
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och 
telefonnummer.

BEHÖVER DU VETA MER?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post kronoberg@lansstyrelsen.se 
eller telefon 010-223 70 00. Ange beslutets diarienummer.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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