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  06 FS 2009:60  
Jakttider och avskjutningsföreskrifter för älg-
jakt samt älgavgift i Jönköpings län jaktåret 
2009/2010; 

 Saknr Ö13/09  
Utkom från trycket  
den 1 juli 2009 

 
beslutade den 25 juni 2009 (dnr 218-4335-09). 
      

 
Med stöd av 33§ jaktlagen (1987:259), 3 a § och 52 b § jaktförord-

ningen (1987:905) och 10 § m.fl. Naturvårdsverkets föreskrifter och all-
männa råd om administration av jakt efter älg m.m. beslutar Länsstyrel-
sen att följande skall gälla för älgjakten jaktåret 2009/2010 för områden 
som registrerats av Länsstyrelsen i Jönköpings län och på mark inom lä-
net som inte registrerats.  

 
Jakttider 

Jakttiden för älgskötselområde skall omfatta tiden den 12 oktober 2009 
– den 31 januari 2010.  

 
Jakttiden för A-licensområde skall omfatta tiden den 12 oktober 2009 - 

den 31 januari 2010. Vuxen älg får dock endast fällas under tiden den 12 
oktober till och med den 20 november 2009 (40 dagar). 

 
Jakttiden för enkalvsområde skall omfatta tiden den 12 oktober - den 

20 december 2009. 
 
Jakttiden för B-licensområde skall omfatta tiden den 12-14 oktober 

2009. Vuxen älg får dock endast fällas den 12 oktober (1 dag). 
 
Jakttiden för oregistrerade områden skall omfatta tiden den 12-14  ok-

tober 2009 (endast årskalvar får fällas). 
 

Älgavgift 

Älgavgiften (fällavgiften) för vuxen älg ska vara 650 kronor. För 
årskalv utgår ingen avgift. 
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Föreskrifter 

Inom B-licensområde får inte kalvförande ko fällas. 
 
Inom A-licensområde som består av flera delområden får på avskild 

del som understiger 200 ha högst en valfri (vuxen eller kalv) älg fällas.  
Med avskild del avses även områden som avgränsas av viltstängsel upp-
satta av Vägverket.  

 
Rekommendationer 

Målsättningen för jakten bör vara att höja medelåldern i vinterstammen 
och anpassa antalet älgar efter betestillgången. 

 
- Inriktningen bör vara att inte fälla fler vuxna älgar än kalvar och 

därutöver att ett mindre antal vuxna djur fälls till förmån för hög-
re kalvuttag i den totala avskjutningen. Även små älgjaktsområ-
den bör planera avskjutningen så att inriktningen mot en utjämnad 
könsfördelning uppnås. 

- Tjurarnas medelålder bör höjas genom att minska jakttrycket på 
tjur och spara ett urval av tjurarna. Andelen fällda tjurar bör ej 
överstiga andelen fällda hondjur. Urvalet anpassas efter tjurstam-
mens ålderssammansättning enligt de överenskommelser som 
finns mellan jaktvårdskrets och älgskötselområde. Kan eller har 
inte sådan överenskommelse träffats skall tjurar mellan 4-8 taggar 
sparas. 

- Hondjursavskjutningen anpassas efter betestrycket. 
 
Utöver ovanstående rekommendation så bör målsättningen vara att 

samarbeta och förvalta älgstammen över större områden. 
 
_____________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2009 och gäller t.o.m. den 30 
juni 2010. 

 
 
MONICA FLODSTRÖM 
  Ingemar Sjöberg 
 


