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Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg  

 
 

Lathund för bedömning av otjänlig älg 
 

Så här ska en bedömning av otjänlighet gå till: 

1. En älg fälls och jaktlaget upptäcker skada/sjukdom (efter 
skottet) som föranleder att älgen kan vara otjänlig 

2. Jaktlaget ringer efter en av Länsstyrelsen utsedd person, alt 
veterinär, alt polis som åker till platsen där älgen befinner sig 

3. En undersökning av älgen genomförs 

4. Ett intyg för otjänlig älg fylls i på plats, glöm ej ange hur 
många procent av älgen som bedöms vara otjänlig 

5. Dokumentera älgen (om möjligt) med fotografier som bifogas 
intyget 

6. Om älgen anses vara av intresse för SVA tas en kontakt med 
SVA, telefonnummer 018-67 40 00 (växeln) eller 
rapporteravilt.sva.se  

7. Älgen rapporteras in till Älgdata/Viltdata av 
rapporteringsansvarig i älgjaktområdet 

8. När älgen fått ett ID-nummer tas en ny kontakt med 
besiktningspersonen som fyllt i intyget så att ID-numret fylls i 
på intyget 

9. Intyget skickas till Länsstyrelsen av den som utfört 
besiktningen när älgen rapporterats till Älgdata/Viltdata och 
dess ID-nummer fyllts i på intyget 

10. Länsstyrelsen beslutar om fällavgift ska betalas för älgen 

11. Länsstyrelsen beslutar om extra tilldelning om det är ett 
licensområde som fällt den otjänliga älgen 

12. Länsstyrelsen skickar ut beslutet till 
älgskötselområdets/licensområdets kontaktperson och till den 
som fyllt i intyget. Älgjaktområdet får sedan skicka beslutet 
vidare till berört jaktlag.  

 

Lathund 
 

Datum 
2022-01-28 
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OBS! 

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang: 

• Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40c 

• Trafikälgar 

• Undernärda älgar som i övrigt mår bra 

• Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning  

• Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande 

 

 

 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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