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Uppehåll i jakttiden för älg i Finnskogens 
älgförvaltningsområde och fällavgifter för älgjakten i 
Värmland läns älgförvaltningsområden jaktåret 2022/23

Beslut
Med stöd av 52 b § jaktförordningen (1987:905) och 33 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2011:7 beslutar Länsstyrelsen att 
avgiften för fälld älg under jaktåret 2022/23 ska vara 600 kronor för 
vuxen älg och 100 kronor för kalv inom älgförvaltningsområden 
inrättade av Länsstyrelsen i Värmland.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 a § jaktförordningen (1987:905) 
och bilaga 2 till förordningen samt Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort, om ett 14 
dagars uppehåll i jakttiden för älg i Finnskogens älgförvaltningsområde 
älgjaktåret 2022/23. Uppehållet ska vara fr.o.m. den 24 september t.o.m. 
den 7 oktober. Detta innebär att jakttiden för älg i Finnskogens 
älgförvaltningsområde är fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 23 
september samt fr.o.m. den 8 oktober t.o.m. den 31 januari.

Länsstyrelsen beslutar enligt 59 § jaktförordningen (1987:905) att detta 
beslut gäller utan hinder av att det överklagas.

Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom 
kungörelse enligt delgivningslagen (2010:1932). Meddelande om 
beslutets huvudsakliga innehåll samt om var och när det hålls tillgängligt 
införs inom tio dagar efter beslutsdatum i Post- och Inrikes Tidningar, 
Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad. Beslutet finns 
tillgängligt på länsstyrelsen i Värmlands hemsida.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2021 trädde en ändring av jaktförordningen i kraft. Efter 
ändringen är det fasta datum för när älgjakten startar (1 september 
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respektive 8 oktober) och ett fast datum för när älgjakten slutar (31 
januari). Enligt förordningen ska jakt efter kalv på oregistrerad mark 
vara tillåten de första fem dagarna av jaktperioden. Det framkommer i 
ändringen av jaktförordningen att länsstyrelsen i Värmlands län har 
möjlighet att besluta att älgjakten får starta i september i samtliga av 
länets älgförvaltningsområden.

Enligt förordningen har länsstyrelsen i Värmland möjlighet att besluta 
om ett uppehåll i jakttiden, så kallat brunstuppehåll, om högst 14 dagar 
under förutsättning att det inte försvårar att uppnå beslutade skadenivåer 
gällande skog och trafik i länet.

Länsstyrelsen gav den 23 maj 2022 länets viltförvaltningsdelegation 
möjlighet att inkomma med synpunkter gällande länsstyrelsens förslag 
till jaktuppehåll i Finnskogens älgförvaltningsområde samt föreslagna 
fällavgifter. Länsstyrelsen gav ett förslag på ett 14 dagars uppehåll i 
jakttiden för älg i Finnskogens älgförvaltningsområde älgjaktåret 
2022/23 samt att avgiften för fälld älg under jaktåret 2022/23 ska vara 
600 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv. Förslaget innebar att 
jakttiden för älg i övriga älgförvaltningsområden ska vara 8 oktober 
2022 t.o.m. 31 januari 2023 i enlighet med jaktförordningen.

Administrationen av älgförvaltningen ska finansieras genom intäkter i 
form av avgifter för fällda älgar (älgavgifter/fällavgifter) och avgifter för 
registrering av älgjaktområden. Intäkterna tillförs älgvårdsfonden. Det 
aktuella regelverket för fällavgifterna samt hur bidrag ur älgvårdsfonden 
får ges återfinns i 52 a – 52 d §§ jaktförordningen (1987:905) och 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7), 32 – 42 §§.

Motivering till beslutet
De senaste fem åren har de beslutade tiderna för brunstuppehållet i 
Finnskogens älgförvaltningsområde anpassats för att överensstämma 
med jakttiderna i Dalarnas län. Länsstyrelsen bedömer att det fortsatt 
finns fördelar med att ha överensstämmande jakttider och tider för 
brunstuppehåll i de älgförvaltningsområden som angränsar till varandra i 
Värmland och Dalarna.

Med ovanstående motivering beslutar länsstyrelsen att ett uppehåll i 
jakttiden fr.o.m. 24 september t.o.m. 7 oktober ska införas i Finnskogens 
älgförvaltningsområde.

Under föregående jaktår genomfördes en sänkning av fällavgifterna. 
Älgavskjutningen har ökat under några år och har sedan varit på en 
liknande nivå de senaste två åren. Den bedöms också ligga på en 
likvärdig nivå under kommande jaktår. Det finns också ett visst 
överskott i älgvårdsfonden vilket gör att Länsstyrelsen bedömer att 
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fällavgifterna kan sänkas ytterligare med 100 kr för vuxen älg (från 700 
kr till 600 kr).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt jaktförordningens (1987:905) bilaga 2 framgår att älgjakt får 
bedrivas mellan 1 september - 31 januari i Torsby kommun i Värmlands 
län. I ett älgförvaltningsområde där skilda tider gäller för jakttidens 
början ska den länsstyrelse som har inrättat älgförvaltningsområdet 
besluta vilken dag jakten ska börja så att jaktstarten blir densamma i hela 
älgförvaltningsområdet.

Enligt jaktförordningens (1987:905) bilaga 2 framgår att ”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.”

Enligt 52 b § jaktförordningen ska Länsstyrelsen fastställa den avgift 
som ska betalas för fälld älg. Enligt 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort ska 
Länsstyrelsen fastställa avgiften utifrån kostnaderna för en 
ekosystembaserad adaptiv förvaltning av älgstammen.

Hur man överklagar
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Länsstyrelsen. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, t.ex. genom att ange beslutets 
diarienummer. Tala också om vilken ändring av beslutet du vill ha. 
Skrivelsen ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 16 juli annars 
kan överklagandet inte prövas. Länsstyrelsen sänder skrivelsen vidare 
för prövning till Naturvårdsverket om det gäller jakttider och 
Förvaltningsrätten om det gäller fällavgiften. För ytterligare 
upplysningar kontaktas Länsstyrelsen.

Beslutet har fattats av enhetschef Patrik Hallberg med vilthandläggare 
Magnus Nystrand som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se, 

Viltförvaltningsdelegationen,

Svenska Jägareförbundet, Värmland, 

Jägarnas Riksförbund, Viltvårdsdistrikt Värmlands län,
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