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Indelning av Jönköpings län i älgförvaltningsområden 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 c § jaktförordningen (1987:905) i 
enlighet med de inriktningsbeslut som fattats av länets viltförvaltningsdele-
gation den 30 november 2011 och den 26 januari 2012 att länet ska indelas i 
åtta älgförvaltningsområden enligt bifogad karta (bilaga 1).  

 
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta be-

slut ska gälla utan hinder av att det överklagas.  
 

Bakgrund 

Älgförvaltningsområden 

I län där det förekommer älg ska Länsstyrelsen enligt 3 c § jaktförord-
ningen besluta om att inrätta älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltnings-
område bör omfatta en i huvudsak egen älgstam. Ett förvaltningsområde 
får inrättas utan hinder av länsgräns. Om ett älgförvaltningsområde berör 
fler än ett län, fattas beslutet om att inrätta området av Länsstyrelsen i det 
län där huvuddelen av området ska vara belägen.  

 
Enligt 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter 

älg och kronhjort (NFS 2011:7) får ett förvaltningsområde inrättas utan 
hinder av länsgräns om berörda Länsstyrelser är överens. Länsstyrelsens in-
rättande av älgförvaltningsområden ska ske efter samråd med markägarnas 
och jägarnas organisationer i länet.  

 
Enligt 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd ska med ut-

gångspunkt i älgens rörelsemönster i landskapet älgförvaltningsområden, 
där så är möjligt, indelas efter naturliga eller skapande barriärer såsom vilt-
stängsel, större vägar och järnvägar, samhällen samt större sjöar och vat-
tendrag.  
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Enligt 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd ska Länssty-

relsen ansvara för att indelningen i älgförvaltningsområden är ändamålsen-
lig och får, efter samråd med berörda älgförvaltningsgrupper och i samråd 
med berörda Länsstyrelser, besluta om ändring av indelningen. 

 
Redogörelse av ärendet 

Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län beslutade vid sammanträdet den 
17 juni att indela länet i älgförvaltningsområden som baserades på det gemen-
samma förslaget från länets jägar- och markägarorganisationer, älgförvaltningsut-
skottets arbete och diskussioner i delegationen. Beslutet innebar en indelning i 
åtta områden. För tre områden beslutades det att de skulle utredas för länsöver-
skridande samverkan med grannlänen. Dessa områden var: 

• Område mot Kronobergs län omfattande delar av Värnamo- och Sävsjö 
kommun (älgförvaltningsområde 6) 

• Område mot Östergötlands- och Kalmar län omfattande östra delen av 
Eksjö kommun (älgförvaltningsområde 7) 

• Område mot Västra Götalands län omfattande Jönköpings kommun norr 
om väg 40 samt Habo- och Mullsjö kommun (älgförvaltningsområde 8) 

  
Efter prövning av överklagan om bildande av älgförvaltningsområden hos Na-

turvårdsverket återhänvisade ärendet till Länsstyrelsen eftersom förändringen i 
Jaktlagstiftningen inte trädde ikraft förrän den 1 januari 2012. Vid tidpunkten för 
beslutet utgick Länsstyrelsen från uppdraget att indelningen i älgförvaltningsom-
råden skulle vara klar den 1 oktober 2011. Tidpunkten ändrades senare till den 31 
januari 2012. Viltförvaltningsdelegationen fattade den 30 november 2011 beslut 
om stå fast vid beslutet som fattades den 17 juni 2011, men att beslutet skulle 
omformuleras till ett inriktningsbeslut. 

 
De länsöverskridande områdena har utretts genom samverkansmöten och re-

misser som ställts till respektive län. 
 
En överenskommelse har upprättats med Kronobergs län om att Laganområ-

det (med Ryssby Berga älgskötselområde) ska ingå i älgförvaltningsområde 6 i 
Jönköpings län. E4 och RV 25 med viltnät utgör gräns i områdets västra och 
södra del. Förslaget är förankrat i båda länens viltförvaltningsdelegationer.  För 
älgförvaltningsområde 7 och 8 har inte enighet om lämplig indelning av områden 
med en avgränsad älgstam uppnåtts över länsgränsen. Länsgränsen ska därför ut-
göra gräns för älgförvaltningsområdena (nuvarande registrerade gränser för lä-
nens älgskötselområden följs).  

 
Viltförvaltningsdelegationen fattade den 26 januari 2012 inriktningsbeslut om 

den slutliga indelningen även för de områden som utretts för länsövergripande 
samverkan enligt de överenskommelser som träffats med grannlänen. Delegatio-
nen fattade även inriktningsbeslut om att bifalla de licensområden och älgsköt-
selområden som genom skrivelser inkommit med förslag om att de önskar ingå i 
älgförvaltningsområde 7. 
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Bilagd karta med gränser för de indelade älgförvaltningsområdena gäller som 

del av beslutet. 
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 januari 2012. 
 

 
MINOO AKHTARZAND   
    Ingemar Sjöberg 
 
 


