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Länsstyrelsen Dalarna
 

Kungörelsedelgivning

Fastställande av jakttider för älgjakt inom 
älgförvaltningsområden registrerade på Dalarnas län.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av bilaga 2 i Jaktförordningen 
(1987:905) följande jakttider för åren 2022/2023 – 2024/2025;

Licensområden och älgskötselområden inom:

Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan, Noppikoski, 
Siljansringen, Särna-Idre samt Älvdalens älgförvaltningsområden

1 – 23 september 2022, samt den 8 oktober 2022 – 31 januari 2023
1 – 23 september 2023, samt den 8 oktober 2022 – 31 januari 2024
1 – 23 september 2024, samt den 8 oktober 2022 – 31 januari 2025

Övriga älgförvaltningsområden:

8 oktober 2022 – 31 januari 2023
8 oktober 2023 – 31 januari 2024
8 oktober 2024 – 31 januari 2025

Jakt endast efter älgkalv på oregistrerad mark:

Jakttiden omfattar fem dagar inom länets älgförvaltningsområden 
nämligen 1 – 5 september 2022 – 2024 inom älgförvaltningsområden 
med jaktstart i september och 8 – 12 oktober 2022 – 2024 inom 
älgförvaltningsområden med jaktstart i oktober.

Motivering till beslutet
Beslutet har godkänts av Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län vid 
ordinarie möte den 18 maj 2022.

Beslut 

Datum
2022-06-23 

 

Ärendebeteckning 
218-9438-2022 
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218-9438-2022 

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Caroline Dickson med vilthandläggare 
Jonas Nordström som föredragande.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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218-9438-2022 

Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre veckor från den 
dag beslutet som överklagas kungjordes.

 Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert 
överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det 
Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas. 

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange 
diarienummer 9438-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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