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Jakttider och avskjutningsföreskrifter 
beträffande älg samt älgavgift i Jönköpings län 
jaktåret 2004/2005; 

 Saknr Ö17/04  
Utkom från trycket  
den 8 juni 2004 

 
beslutade den 1  juni 2004 
Dnr 218-4137-04 

 
Med stöd av 3 a § och 52 b § jaktförordningen (SFS 1987:905) samt 

10 och 23 §§ jaktkungörelsen (SNFS 1994:3) beslutar Länsstyrelsen att 
följande skall gälla för älgjakten jaktåret 2004/2005 för områden som re-
gistrerats av Länsstyrelsen i Jönköpings län och på mark inom länet som 
inte registrerats.  

 
Jakttider 

Jakttiden för älgskötselområde skall omfatta tiden den 11 oktober 
2004 – 31 januari 2005.  

 
Jakttiden för A-licensområde skall omfatta tiden den 11 oktober 2004 

- den 31 januari 2005. Under tiden den 20 november 2004 - den 31 janu-
ari 2005 får dock endast årskalv fällas. 

 
Jakttiden för enkalvsområde skall omfatta tiden den 11 oktober - den 

19 december 2004. 
 
Jakttiden för B-licensområde skall omfatta tiden den 11-13 oktober 

2004. På B-licensområde får endast årskalv fällas den 13/10.        
 
Jakttiden för oregistrerade områden skall omfatta tiden den 11-13  ok-

tober 2004. 
 

Älgavgift 
Älgavgiften (fällavgiften) för vuxen älg skall vara oförändrad, 250 

kronor för vuxen älg. För årskalv utgår ingen avgift. 
 

Föreskrifter 
Inom B-licensområde får inte kalvförande ko fällas. 
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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 vinterstam-
men och anpassa antalet älgar efter betestillgången. 

 
- Inriktningen bör vara att inte fälla fler vuxna älgar än kalvar. 
- Tjurarnas medelålder bör höjas genom att minska jakttrycket på 

tjur och spara ett urval av tjurarna. Urvalet anpassas efter tjur-
stammens ålderssammansättning, alternativt sparas tjurar med 
mellan 4-6 taggar eller annat intervall. 

- Hondjursavskjutningen anpassas efter betestrycket. 
 
 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004 och gäller t.o.m. den 

30 juni 2005. 
 
 
 
Håkan Bredin   
 
 Ingemar Sjöberg 
 
 


