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Jakttider och fällavgifter för älgjakten i Örebro 
läns älgförvaltningsområden jaktåret 2017/18 

Beslut 

Jakttider 

Länsstyrelsen beslutar att följande jakttider ska gälla för älg jaktåret 

2017/18 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro 

län:  

Älgskötselområde        9 oktober 2017 – 28 februari 2018* 

Licensområde              9 oktober 2017 – 31 januari 2018 

Oregistrerad mark        9 - 11 oktober 2017 (endast älgkalv) 

*) Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade 

fält inom älgskötselområde jagas fr o m den 16 augusti. 

Fällavgifter 

Länsstyrelsen beslutar att avgiften för fälld älg under jaktår 2017/18 ska 

vara 650 kronor för vuxen älg och 150 kronor för kalv inom 

älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

Med stöd av 59 § jaktförordningen förordnar Länsstyrelsen att detta beslut 

om jakttider och fällavgifter ska gälla 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 Nerikes Allehanda, Karlskoga Tidning och 

Karlskoga-Kuriren, Läns-Posten, Filipstads Tidning, Fagersta-Posten, 

Bärgslagsbladet och Arboga Tidning, Dala-Demokraten, Dalarnas 

Tidningar, ETC Bergslagen, ETC Örebro och Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Stortorget 22, Örebro till och 

med den 1 augusti 2017. 
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Beskrivning av ärendet och motivering till beslutet 
Enligt 3 a § jämte bilaga 2 jaktförordningen ska Länsstyrelsen besluta om 

jakttiden efter älg. Om ett älgförvaltningsområde är beläget inom flera län 

ska jakttiden vara gemensam för hela området.  

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 älgförvaltning av älgstammen.  

Länsstyrelsen har samrått med Viltförvaltningsdelegationen i ärendet. 

Länsstyrelsen finner att fällavgifterna för jaktåret 2017/18 ska fastställas till 

650 kronor för vuxet djur och 150 kr för kalv. Avgifterna bedöms ge det 

utrymme som fordras för att täcka kostnaderna för älgförvaltningen under 

jaktåret.  

Länsstyrelsen ser inte skäl till förändring av jakttiderna jämfört med 

föregående år. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Beslutet om jakttider är fattat med stöd av 3 a § jaktförordningen (1987:905) 

jämte bilaga 2 till förordningen samt Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort. 

Beslutet om jakttider är fattat med stöd av 52 b § jaktförordningen och 33 § 

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter 

älg och kronhjort. 

Beslut om delgivning genom kungörelse är fattat med stöd av 

delgivningslagen (2010:1932). 

Beslutet gäller omedelbart med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905). 

Information 

Licensbeslut avseende tilldelning och information om jakttider m.m. skickas 

till den som har ett registrerat licensområde senast en månad före älgjaktens 

början om det inte finns särskilt skäl för annat. 

Du kan överklaga beslutet 
Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket om det gäller jakttider 

och Förvaltningsrätten i Karlstad om det gäller fällavgifterna.  

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 
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diarienummer 218-3915-2017. Tala också om vilken ändring i beslutet du 

vill ha.  

Skrivelsen ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 augusti 2017, 

annars kan överklagandet inte prövas.   

Länsstyrelsen sänder skrivelsen med överklagandet vidare för prövning till 

Naturvårdsverket om det gäller jakttider och Förvaltningsrätten Karlstad om 

det gäller fällavgifterna. Om du vill ha ytterligare upplysningar kan du 

vända dig till Länsstyrelsen. 

 

 

Magnus Eklund       

 

    Johanna Månsson Wikland 

 

 

Sändlista: 

Älgförvaltningsgrupperna i Örebro län 

Älgskötselområden och licensområden registrerade i Örebro län 

Viltförvaltningsdelegationen 

Svenska Jägareförbundet Örebro län 

Jägarnas Riksförbund, Örebro viltvårdsdistrikt 

Polismyndigheten 

Naturvårdsverket 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 


