
 

  ÄSO  ÄFG  LST/VFD 
       

Jan  Alla förändringar av ett älgjaktområdes gränser ska 
anmälas till länsstyrelsen senast 31-jan. 

 - Begär spillningsinventering senast 31 januari.   

Feb  Älgjakten avslutas den sista februari, om inget annat 
beslutats. 

   - Handlägga registreringsärenden. 

Mar  - Senast den 14 mars  
• Slutrapportering av jakt 
• Rapportera slaktvikter  
• Genomföra spillningsinv efter "snösmältning"  
• Fällavgift betald 
• Motivera eventuella avvikelser från planerad 
avskjutning till ÄFG. 
- Samråd med fastighetsägare, jakträttshavare och 
viltvårdsområden. 

 - Avvikelse av ÄSO avskjutning större än 10 % rapporteras till LST med 
kommentar. 
- ÄFG skickar ut kartor och protokoll för spillningsinventering till ÄSO 

 - Handlägga registreringsärenden. 
- VFD-möte med uppföljning av älgförvaltningens måluppfyllelse. 
- LST beslutar om jakttider och fällavgifter på älg. 
 

Apr  Senast 20 april: Skicka protokoll från 
spillningsinventeringen (rådata från inventeringsytor i 
Excel) till ÄFG, i norra Värmland 15 maj. 
- Samrådsmöten med ÄFO:n. 
- Älgskötselområden skickar sina skötselplaner direkt till 
berörd älgförvaltningsgrupp, omgång 1. 

 1 april-20maj: 
 - Se över förvaltningsplanen, revidera vid behov.  
- Rapportera sammanställt resultat från spillningsinventering samt 
övriga inventeringar till ÄSO:n. 
 - Samrådsmöten med ÄSO:n. 

 - Handlägga registreringsärenden. 
- Länsstyrelsen kallar ÄFG till årlig träff. 
- Preliminär karta över vargrevir. 
 

Maj  - Senast 15 maj ska spillningsinventeringsresultat lämnas 
till Jägareförbundet för sammanställning. För norra delen 
av länet gäller senast sista maj. 
- Älgskötselområden skickar sina skötselplaner direkt till 
berörd älgförvaltningsgrupp, omgång 2. 

 - Lämna ansökan om arvode till LST senast 20 maj. 
- Granskar älgskötselplaner och yttrar sig till Länsstyrelsen, omgång 1.  
- Mötesprotokoll från älgförvaltningsgrupperna skickas in till 
länsstyrelsen, protokollen ligger till grund för eventuella ersättningar. 

 - VFD-möte 
- Länsstyrelsen beslutar om godkännande av skötselplaner för älgskötselområden där 
ÄBIN- och spillningsinventeringar inte genomförts under innevarande kalenderår (omgång 
1).  

Jun  Senast 15 juni. Ny reviderad skötselplan till ÄFG vart 
tredje år. Skall harmonisera med förvaltningsplanen. 
Eventuell revidering av avskjutning. 

 - 15 juni mottager skötselplaner samt har dialog med ÄSO. 
- Granskar älgskötselplaner och yttrar sig till Länsstyrelsen, omgång 2. 
- Föreslår tilldelning till licensområden inom ÄFO. 

 - Resultat från ÄBIN, spillningsinventering och foderprognoser ska inkomma i början av 
juni. - Beslutar om godkännande av förvaltnings- och skötselplaner för områden där ÄBIN 
och spillningsinventeringar genomförts under innevarande kalenderår (omgång 2). - 
Utbetalar arvode, traktamente och reseersättning till älgförvaltningsgrupperna. - 
Registrering av område för älgjakt i områden med jaktstart i september. 

Jul      - Tilldelningsbeslut till licensområden.  
- Registrering av område för älgjakt i områden med jaktstart i oktober 

Aug  Från 16 aug - får besluta om skyddsjakt efter älg som gör 
skada på växande gröda. Rapportera till LST 
- Senast sista augusti ska ansökan om ersättning för 
spillningsinventering komma in till Jägareförbundet. 
Möte i ÄSO:t om älgtilldelning. 

 - ca 20 aug ordf i ÄFG presenterar plan för LST/VFD 
 

 - Beslut om registrering av område för älgjakt ska vara den sökande tillhanda senast första 
måndagen i augusti för de ansökningar som avser områden med jaktstart i september. 

Sep  Senast 1 sep LST godkänner skötselplan 
 

 Senast 1 sep LST godkänner förvaltningsplan  - VFD-möte 
- Beslut om registrering av område för älgjakt ska vara den sökande tillhanda senast andra 
måndagen i september för de ansökningar som avser områden med jaktstart i oktober. 
 - Septemberjakten på älg börjar första måndagen i september. 

Okt  Jaktstart andra måndagen i oktober. Rapportera fällda 
älgar löpande senast två veckor efter älgen fälts, 
insamling av vikter under hela jaktperioden 

 Följa utvecklingen av pågående jakt samt vid behov rapportera och 
vidta åtgärder. 

 - Oktoberjakten på älg börjar andra måndagen i oktober. 

Nov  Rapportera älgobs till viltdata.se  - Lämna ansökan om arvode till LST senast 20 november. 
- Mötesprotokoll från älgförvaltningsgrupperna skickas in till 
länsstyrelsen, protokollen ligger till grund för eventuella ersättningar. 

 - Länsstyrelsen gör en första översyn av antalet fällda älgar relaterat till uppsatta mål för 
innevarande jaktår.  

Dec  - Halvtidsavstämning: alla fällda älgar hittills ska 
rapporteras senast den 1 december. 

 - Halvtidsavstämning av nyttjandegrad.   - VFD-möte 
- Länsstyrelsen utbetalar arvode, traktamente och reseersättning till 
älgförvaltningsgrupperna. 

 


