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Beslut om jakttider efter älg i Norrbottens län för år 2022

Beslut

Nedan angivna jakttider efter älg ska gälla inom Norrbottens län under år 2022.

Jakttider 2022 (Licens- och älgskötselområden)

Kommun Jakttid efter älg Övriga villkor
Kiruna kommun ovan odlingsgränsen 1 sept – 9 okt

Kiruna kommun nedan odlingsgränsen

Gällivare, Jokkmokks, Arjeplogs samt 
Arvidsjaurs kommuner

Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Kalix, 
Haparanda, Pajala, Överkalix samt 
Övertorneå kommuner

1 sept – 31 okt

1 sept – 13 nov

1 sept – 31 jan

Jakttider 2022 (Oregistrerade områden)
Kommun Jakttid efter älg Övriga villkor
Samtliga kommuner i hela länet 1 – 5 sept Endast årskalv 

får fällas
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Med stöd av 9§ jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att i de områden där polarnatt 
råder nedan lappmarksgränsen får jakt efter älg ändå bedrivas mellan klockan 10.00 
och 13.00 under denna period trots regleringen i 9§ 3p samma förordning.

Polarnatt förekommer närmast polarområdena, det vill säga norr om norra polcirkeln och 
söder om södra polcirkeln. Vid Nordpolen varar polarnatten från höstdagjämning till 
vårdagjämning. Strax norr om norra polcirkeln varar polarnatten några dagar kring 
vintersolståndet. Var det är polarnatt varierar således. Andra beslut utöver detta kan 
förekomma.

Redogörelse för ärendet och motivering till beslutet

Jakt efter älg är reglerad till de tider som anges i bilaga 2 till jaktförordningen 
(1987:905).

Om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog 
och trafik orsakade av älg inte försvåras, får länsstyrelsen i län där jakten ska börja 
den 1 september besluta om uppehåll i jakten om en period om högst 14 dagar under 
älgens parningstid.

För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Västerbottens län 
ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens län ovanför 
lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om uppehåll i jakten om det 
behövs med hänsyn till renskötseln eller snöförhållanden.

Ledamöter i VFD har haft möjlighet   att anmäla sig till jakttidsgruppen som höll sitt 
första möte 1 april. Jakttidsgruppen är en frivillig arbetsgrupp som samlas i samband 
med att beslut om jakttider ska tas. Deltagande intressen var i år ledamöter från 
Region Norrbotten, skogsnäringen, jakt och viltvårdsintresset, friluftsintresset, 
naturvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, rennäringen, sametinget, 
polisen och yrkesfisket.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM##
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Totalt bestod arbetsgruppen av elva ledamöter. Jakttidsgruppen hade tre möten, 1 april, 7 
juni och 1 juli. Vid första mötet presenterade Länsstyrelsen ett förslag till jakttider med 
utgångspunkt i tidigare års jakttider. 
Förslaget diskuterades och mellan mötena har representanterna haft möjlighet att 
förankra förslaget inom respektive organisation. 

Majoriteten av ledamöterna i jaktidsgruppen ansåg att det är bra med en lång jakttid, 
hänsyn ska dock tas till rennäringen. Jakttiderna som har varit de senaste åren 
föreslås gälla ovan lappmarksgränsen även fortsättningsvis, jakttiderna från 
föregående år ska datum förskjutas. 

Representanten för jakt och viltvårdsintresset, framförde vikten av att beslut om 
brunstuppehåll tas för att ha en älgstam med hög kvalitet samt att möjligheterna för 
att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade 
av älg inte försvåras med ett brunstuppehåll. 

Majoriteten av ledamöterna i jakttidsgruppen ansåg att jaktlagen ska besluta om 
brunstuppehåll främst eftersom tidpunkten för brunsten varierar i länet. 

I jakttidsgruppen diskuterades även de två jakttidsfönster som finns i länet. 
Jakttidsfönstret i Arjeplog/Arvidsjaur behålls. Jakttidsfönstret ovanför Harads 
behålls. Det diskuterades även möjligheten att justera i jakttidsfönster eller att inrätta 
fler i vissa områden med höga omfattande betesskador. Denna möjlighet kommer att 
diskuteras vidare till kommande år.

Vid Viltförvaltningsdelegationens möte den 7 juni 2022 presenterades förslaget på 
jakttid och diskuterades. De ledamöter som deltagit i jakttidsgruppen framförde att 
det är ett förslag man kan ställa sig bakom och att det har bred förankring. 
Representanten för jakt och viltvårdsintresset framförde ovan redovisade synpunkter 
avseende brunstuppehållets betydelse för en älgstam av hög kvalité. Inga fler 
invändningar på förslaget framfördes på mötet. Jakten 2021 avbröts på många ställen 
nedan lappmarksgränsen relativt tidigt på grund av snöförhållanden. Vid utvärdering 
av 2021 års jakt på mötet var meningen den att någon egentlig utvärdering av den 
längre jakttiden därför inte var möjlig att göra.

Synpunkter har efter mötet 7 juni inkommit från älgförvaltningsgrupp 1, 2 och 3. 
Detta efter att diskussioner om justeringar i jakttidsfönster har förts mellan de olika 
intressena som finns representerade i grupperna. Synpunkter har även inkommit från 
jakt och viltvårdsintresset vilka diskuterades under jakttidsgruppens möte den 1 juli.  
 

Länsstyrelsens samlade bedömning

Genom att bereda jakttiderna i jakttidsgruppen har ärendet fått en bred förankring, ett 
förslag som samtliga intressen i Viltförvaltningsdelegationen kan ställa sig bakom. 
Detta med undantag för frågan om brunstuppehåll där företrädare för jägarna 
förordar brunstuppehåll och har redovisat detta ingående och sakligt på VFD och 
jakttidsgruppsmötena. Länsstyrelsen vidhåller dock uppfattningen från tidigare år att 
avstå från möjligheten att ta beslut om brunstuppehåll. 



BESLUT 4 (4)

Datum
2022-07-05

Diarienummer
218-7933-2022

Det är dock viktigt att frågan bevakas. Länsstyrelsen anser att förankringsprocessen 
är en viktig del i den lokala förvaltningen samt att det möjliggör att ta tillvara 
kompetensen lokalt i länet samt att öka förståelsen för respektive intresse. En särskilt 
viktig fråga inför årets beslut har varit jakttiden ovanför Lappmarksgränsen i 
jakttidsfönster Arjeplog /Arvidsjaur där man inte är helt enig i omfattning 
geografiskt och i tid. I länet finns områden med skador orsakade av vandringsälgar. 
Älgarna kommer till dessa koncentrationsområden senare på året. För att kunna styra 
avskjutningen till den tid då älgarna är i respektive område har jakttidsfönster införts 
ovan Lappmarksgränsen med längre jakttider. Länsstyrelsen avser att kontinuerligt 
utvärdera effekten av dessa på betesskador och     vid behov besluta om fler områden. 
Det är viktigt att alla intressen beaktas. Renskötsel får bedrivas ovanför 
Lappmarksgränsen året runt. Från mitten av oktober till december genomför länets 
samebyar samling av renar som sedan skiljs ut i vintergrupper och därefter flyttar till 
vinterbetet. Vinterbetet i länet är av olika skäl begränsat vilket gör vintern till en 
utmaning. I vinterbetsområdena finns många faktorer som gör renskötselarbetet 
utmanande vad gäller att hålla renarna samlade.
Även snö- och temperaturförhållanden har stor inverkan på renarna och 
förutsättningar för renskötseln. Av hänsyn till renskötseln anser Länsstyrelsen därför 
att det är väl motiverat med kortare jakttid ovanför Lappmarksgränsen. Länsstyrelsen 
uppfattar också att det finns stöd för detta bland de intressen som företräds i 
Viltförvaltningsdelegationen. De kortare jakttider som nu beslutas ovanför 
Lappmarksgränsen är i princip samma som tidigare år och väl inarbetade och 
förankrade i länet. 

Den längre jakttid som förra året infördes nedanför Lappmarksgränsen medför nya 
utmaningar både för de som jagar och de vintergrupper som flyttar renar till områden 
där jakt nu kan bedrivas. Detta ställer höga krav på planering,     framförhållning och 
kontinuerlig dialog för att undvika situationer som kan uppstå. Det är även motiverat 
med en kortare jakttid ovanför Lappmarksgränsen av hänsyn till snöförhållanden. 
Vintrarna varierar och även snötäckets djup, det är rimligt att anta att det kommer att 
vara snö av ett inte obetydligt djup ovan Lappmarksgränsen under perioden december 
– januari.

Övrigt
Jakttiden ska kontinuerligt utvärderas för att se inverkan på rennäring, friluftsliv, allmänna 
intressen och avskjutning, nyttjande av jakttidsfönster mm. Utvärderingen ska presenteras 
för VFD  på sammanträde under våren 2023 inför beslut om kommande års jakttider och 
jakttidsfönster. Planering för jaktår 2023/24 ska inledas under hösten 2022 med fokus på 
hur metoden jakttidsfönster kan utvecklas och användas lokalt på ställen med mer 
omfattande betesskador samtidigt som andra näringar och intressen beaktas.

Deltagit i beslutet
Beslut har fattats av enhetschef Gunilla Manbré efter föredragning av 
jakthandläggare Anna Arvidsson.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket. Skrivelsen med överklagan skall 
skickas till länsstyrelsen och ha inkommit inom tre veckor från den dag kungörelse 
skett av beslutet. I överklagan skall anges beslutets diarienummer, hur den klagande 
vill att beslutet ändras och varför samt den klagandes namn, adress samt telefon- 
nummer.
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