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1. Regler för älg som fälls under legal jakt  
Under punkt 1 kommer reglerna för älg som fälls under legal jakt redogöras för. Reglerna för vem älgen 

tillfaller inom de olika typerna av områden som lagstiftningen tillåter, när fällavgift ska betalas samt när 

avräkning ska ske.  

1.1 Vem tillfaller älgen? 
Huvudregeln i 10 § JL är att viltet tillfaller jakträttshavaren på den aktuella fastigheten.  

Älg som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller staten, enligt 33 § JF. Undantag till det 

är 34 § JF som föreskriver att älg kan få behållas av jakträttshavaren om denne har hjälpt till att spåra och 

avliva djuret eller tagit hand om det, om älgen skadats av annan orsak än påskjutning och till följd av detta 

dött eller avlivats under fredningstid. Under punkt 2 kommer begreppet fredningstid redogöras för.   

1.1.1 Älgskötselområde 
Inom ett älgskötselområde får jakt på älg bedrivas i enlighet med den skötselplan som är beslutad av 

länsstyrelsen för älgskötselområdet, 33 § JL.  

Ett älgskötselområde har en gemensam älgskötselplan för hela området och inte endast för en enskild 

jakträttshavare (om inte jakträttshavaren innehar område stort nog för att vara ett eget 

älgskötselområde). Skötselplanen omfattar hela avskjutningen inom området. Hur jakten bedrivs inom 

älgskötselområden är en intern konstruktion och varierar mellan olika älgskötselområden. Jaktlag eller 

jakträttshavare kan få tilldelning av älgskötselområdet utefter den skötselplan som gjorts inom 

älgskötselområdet. Jakten inom ett älgskötselområde kan även bedrivas genom så kallad avlysningsjakt, 

vilket innebär att samtliga jakträttshavare får jaga enligt den totala älgskötselplanen gjord inom 

älgskötselområdet. Älgskötselplanen kan under- och överstigas med 10 % enligt allmänna rådet till 15 § 

NFS 2011:7, men den enda konsekvensen av en ”överskjutning” är att älgskötselområdet kan 

avregistreras för kommande år. En älg som faller inom älgskötselområdet under legal jakt när jakttid råder 

tillfaller därför aldrig staten.  

1.1.2 Licensområde 
Inom ett licensområde får jakt bedrivas i enlighet med den tilldelning som jakträttshavaren fått från 

länsstyrelsen, 33 § JL.  

Länsstyrelsen beslutar om hur många vuxna älgar och/eller älgkalvar som licensområdet får skjuta. 

Tilldelningen från länsstyrelsen kan även vara könskvoterad (ko/kviga eller tjur).  

Om ett licensområde skjuter mer än tilldelningen från länsstyrelsen eller fel utifrån eventuell 

könskvotering har licensområdet dödat ett fredat vilt. Det innebär att den fredade älgen tillfaller staten 

enligt 33 § JF och att licensområdet ska betala avgift enligt 52 c § JF. Eftersom licensområdet dödat en 

fredad älg har licensområdet fortfarande kvar sin tilldelning.  

1.1.3 Oregistrerat område  
Är området inte ett licensområde eller ett älgskötselområde får jakt efter älg endast avse älgkalv enligt 33 

§ 4 st. JL. Dessa områden kallas för oregistrerade områden. Ett oregistrerat område har rätt att jaga fritt 

antal älgkalvar under den tid då jakttid inom området råder.  

Jakttiden på älgkalv på ett oregistrerat område är fem dagar, i enlighet med bilaga 2 JF.  
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Vuxen älg är alltid fredad inom ett oregistrerat område, eftersom ingen tilldelning finns, 33 § JL motsatsvis 

och 3 § JL. Vidare råder jakttiden i fem dagar, därefter är alla älgar fredade inom ett oregistrerat område, 

3 § JL.  

1.1.4 Exempel på vem älgen tillfaller  
- En älgtjur påskjuts av Jaktlag A (ÄSO) och går över gränsen och faller på Jaktlag B:s mark 

(annat ÄSO). Jaktlag B har skjutit fullt på älgtjur enligt sin tilldelning från sitt ÄSO men 

älgtjuren tillfaller ändå Jaktlag B. 

- En älgtjur påskjuts av Jaktlag A (licensområde eller ÄSO) och går över gränsen och faller på 

Jaktlag C:s mark (licensområde). Jaktlag C har skjutit fullt på vuxna djur och älgen tillfaller 

därför staten.  

- En älgtjur påskjuts av Jaktlag A (licensområde eller ÄSO) och går över gränsen och faller på 

Jaktlag D:s (oregistrerat område). Älgtjuren tillfaller staten eftersom ett oregistrerat område 

aldrig får bedriva jakt efter vuxen älg.  

- En älgkalv påskjuts av Jaktlag A (licensområde, ÄSO eller oregistrerat område) som går över 

gränsen och faller på Jaktlag C:s mark. Jaktlag C (licensområde) har ingen tilldelning kvar på 

älgkalv. Älgkalven tillfaller staten.  

- En älgkalv påskjuts av Jaktlag A (licensområde eller ÄSO) som går över gränsen och faller på 

Jaktlag D:s mark (oregistrerat område). Älgkalven tillfaller Jaktlag D om jakttid råder på 

aktuell fastighet.  

 

1.1.5 Staten kan överlåta älgen 

Om älgen inte tillfaller jakträttshavaren enligt 34 §, utan tillfaller staten enligt 33 § JF kan staten enligt 7 § 

NFS 2019:5 välja att överlåta älgen utan avgift, sälja eller destruera den. Polismyndigheten kan således när 

den mottagit en anmälan om att vilt tillfaller staten, välja att hantera den på lite olika sätt. Älgen kan i 

princip ges bort till jakträttshavaren, men även säljas till marknadspris eller för en symbolisk summa till 

någon annan inklusive det jaktlag som påskjutit och skadat älgen på ett angränsande jaktområde.  

1.2 Fällavgift 
Fällavgift ska betalas av den som tillgodogör sig en fälld älg, 52b § JF, 33 § och 34 § NFS 2011:7. 

Om en älg faller inom område där jakträttshavaren har rätt att tillgodogöra sig älgen, men 

jakträttshavaren inte vill tillgodogöra sig älgen kan jakträttshavaren välja att ge bort älgen till någon 

annan.  

Fällavgift behöver inte betalas för älg som påskjutits inom ett område men som faller utanför det 

området, om den som har rätt att tillgodogöra sig älgen inte tar emot den. I sådant fall ska fällavgift 

betalas av den jakträttshavare som faktiskt tillgodogör sig fälld älg.  

1.2.1 Undantag från att betala fällavgift 
Huvudregeln i 27 § JL föreskriver att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. I det 

ingår det att jägaren genomför en skottsplatsundersökning för att avgöra huruvida viltet har träffats vid 

ett avlossat skott. Om skottsplatsundersökningen visat att viltet träffats och därmed skadats ska jägaren 

snarast vidta de åtgärder som behövs för att spåra upp och avliva viltet, 28 § JL. Finns det inga tecken på 

att vilt skadats vid jakt behöver jägaren inte bedriva något eftersök, men ett kontrollsök för att bekräfta 

detta kan många gånger vara nödvändigt. Enligt 36 § NFS 2011:7 behöver fällavgift inte betalas för älg 
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som ej hittas trots genomfört eftersök. Se dock punkt 1.3 gällande avräkning av älg som ej hittas trots 

genomfört eftersök. 

För älg som bedöms som otjänlig som människoföda av veterinär, polisman eller av länsstyrelsen utsedd 

person behöver fällavgift ej heller betalas , enligt 37 § NFS 2011:7.  

1.2.2 Exempel på när fällavgift ska betalas eller inte 
- Jaktlag A påskjuter älgtjur som sedan hittas på Jaktlag A:s mark. Jaktlag A ska betala fällavgift.  

- Jaktlag A påskjuter älgtjur som går över gränsen och lägger sig på Jaktlag B:s mark. Jaktlag B 

får tillgodogöra sig älgen och väljer att behålla den. Jaktlag B ska betala fällavgift för älgen.  

- Jaktlag A påskjuter älgtjur som går över gränsen och lägger sig på Jaktlag B:s mark. Jaktlag B 

vill inte ha älgtjuren utan lämnar tillbaka den till Jaktlag A. Jaktlag A ska betala fällavgift för 

älgen.  

- Jaktlag A påskjuter älgtjur och kan vid en skottplatsundersökning konstatera att älgen 

träffats. Trots väl genomfört eftersök kan älgen ej anträffas. Jaktlag A behöver inte betala 

fällavgift.  

1.3 Avräkning  
Älg får jagas enligt den tilldelning som beslutats av länsstyrelsen inom ett licensområde eller inom 

älgskötselområde i enlighet med den skötselplan som är fastställd av länsstyrelsen, enligt 33 § JL. I 

områden som inte omfattas enligt första stycket 33 § JL får jakt efter älg endast avse älgkalv, 33 § 4 st. JL.  

Som framgick under punkt 1.2.1 ska en skottplatsundersökning alltid genomföras om skott avlossats mot 

vilt, för att avgöra huruvida viltet har träffats eller inte. Om skottsplatsundersökningen visat att viltet 

träffats och därmed skadats ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att spåra upp och avliva 

viltet, 28 § JL. Finns det inga tecken på att vilt skadats vid jakt behöver jägaren inte bedriva något 

eftersök, men ett kontrollsök för att bekräfta detta kan många gånger vara nödvändigt. Enligt 36 § NFS 

2011:7 ska älg avräknas från den tilldelning jaktlaget fått, även om älgen inte anträffas trots genomfört 

eftersök enligt 28 § JL, dvs. om älgen var skadad eftersom annars behöver inte eftersök genomföras. Har 

jägaren vid skottplatsundersökningen (kontrollsöket) konstaterat att älgen är oskadad krävs inget eftersök 

och älgen ska då inte heller avräknas från tilldelningen.  

Om älg påskjuts men faller på annans jaktområde än det påskjutande lagets ska älgen avräknas från det 

påskjutande lagets tilldelning enligt 39 § NFS 2011:7. 

Som ovan förklarats finns det ingen grundparagraf om att avräkning alltid ska ske, utan endast undantag 

eller ”om/trots att”-situationer reglerade. 36 § NFS 2011:7 föreskriver att även om den skadade älgen inte 

hittas ska älgen avräknas från avskjutningsmål i skötselplan eller från tilldelning för licensområdet. Vidare 

föreskriver 39 § NFS 2011:7 att om älgen faller (dör) på annans jaktområde ska påskjutande lag avräkna 

älgen. 

1.3.1 Exempel på när avräkning ska ske  
- Jaktlag A påskjuter älg som faller på Jaktlag B:s område. Jaktlag A ska avräkna älgen.  

- Jaktlag A påskjuter älg. Jaktlag A kan vid skottplatsundersökning påvisa att älg är skadad och 

genomför eftersök på älgen. Trots väl genomfört eftersök hittas inte älgen. Jaktlag A ska 

avräkna älgen.  

- Jaktlag A påskjuter älg. Jaktlag kan vid skottplatsundersökning (kontrollsök) inte se några 

tecken på att älgen träffats och därmed inte skadats. Jaktlag A ska inte avräkna älgen.  
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2. Fredningstid  
2.1 Vad är fredningstid?  
Enligt 3 § JL är vilt fredat och får jagas endast om det följer av jaktlagen, av föreskrifter eller beslut som 

har meddelats med stöd av lagen.  

I 34 § JF nämns ordet fredningstid. Ordet är inte definierat i lag eller förarbeten. Som framgår ovan så är 

huvudregeln att vilt är fredat om det inte följer av lagstiftning att jakt är tillåtet. Avsikten med ordet 

fredningstid i 34 § JF bör ha varit under den tidsperiod på året då jakt på älg inte bedrivs. 

2.2 Inskränkning tid på dygnet 
Älgjakten, likt jakten efter ett antal andra viltarter, omfattas av inskränkningar i vilken tid på dygnet jakten 

får bedrivas, enligt 9 § JF. Eftersom viltet som räknas upp i 9 § JF inte är lovligt att jagas under annan tid 

på dygnet än föreskrivet i paragrafen är viltet fredat under övrig tid på dygnet. Det innebär att älg även 

under den tidsperiod på året som jakt får bedrivas, är fredad mellan en timme efter solens nedgång till en 

timme före solens uppgång.  

2.3 Bedömning  
Inom ett licensområde krävs det tilldelning för att jaga älg. När tilldelningen är slut är inte älg lovligt att 

fällas och därmed fredad även om jakttid råder. Detsamma gäller vuxen älg på ett oregistrerat område då 

jakttid på älgkalv råder på området, samt älgkalv efter jakttidens slut. Inom ett älgskötselområde kan 

skötselplanen alltid överskridas, vilket innebär att en älg som dödas under jakttid aldrig tillfaller staten. 

Under den tid på dygnet då jakttid inte råder är dock älgar inom ett älgskötselområde fredade eftersom 

det då inte är lagligt att bedriva jakt.   

Avsikten med ordet fredningstid var troligtvis tidsperioden på året då jakttid inte råder. Jaktlagen som är 

överordnad utgår dock från begreppet fredat vilt. Fredningstid måste även vara under den tid på dygnet 

då jakt inte får bedrivas. Viltet är oavsett benämningen fredat. Vidare är viltet även fredat på den 

fastighet som saknar tilldelning för aktuellt vilt.  

I NJA 2008 s. 376 hade en jägare jagat björn i strid med de villkor som framgick i Naturvårdsverkets beslut 

om skyddsjakt efter björn. Jägaren hade bedrivit jakt vid åtel trots att beslutet föreskrev att det var 

förbjudet. I sina domskäl konstaterar Högsta domstolen att jakt endast är tillåten om och i den omfattning 

undantag har medgivits från det generella jaktförbudet i 3 § JL. Om jakt bedrivs med olagliga metoder är 

viltet också fredat i enlighet med 3 § JL.  

Viltet är fredat då jakttid inte råder, både avseende tid på året samt tid på dygnet. Utifrån huvudregeln i 

jaktlagen men också övrig lag och praxis kan vi därför utgå från att älgen alltid tillfaller staten vid tillfällen 

då älg dödas då jakttid på året eller dygnet ej råder eller om jakten bedrivs i strid med bestämmelser om 

jaktmetoder eller godkända jaktmedel.  

3. 40 c § jaktförordningen  
40 c § JF föreskriver att om frilevande vilt anträffas så skadat eller i sådan belägenhet att det snarast bör 

avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon 

annans mark. 
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Paragrafen reglerar inte jakt, utan avlivning av ett frilevande vilt. 40 c § JF är inte tillämplig på en situation 

där en person bedriver legal jakt. Paragrafen är endast tillämplig om personen inte är jakträttshavare på 

aktuell mark, avlivningen sker då det inte råder jakttid på aktuellt vilt eller under tid på dygnet då jakt inte 

får bedrivas eller avlivning sker i strid med bestämmelse om legal jakt, dvs. med en olaglig jaktmetod eller 

icke godkänt jaktmedel. 

Rätten att avliva ett vilt med stöd av 40 c § JF tillkommer alla. Den som avlivar ett vilt ska dock ha sådan 

kunskap att man förkortar viltets lidande, annars kan personen göra sig skyldig till djurplågeri om denne 

använder en olämplig avlivningsmetod. 

Enligt 36 § JF ska den som påträffar statens vilt eller älg eller hjort dött, eller vid annat än tillåten jakt 

dödat ett sådant djur, snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten. Om en person avlivar en 

älg med stöd av 40 c § JF ska personen alltså därefter anmäla händelsen till Polismyndigheten.  

3.1 Ska en 40 c §-älg avräknas tilldelning? 
Avräkning regleras i NFS 2011:7. Paragraferna gällande avräkning i NFS 2011:7 (36 och 39 §§) reglerar 

endast älg som påskjutits. 39 § NFS 2011:7 föreskriver följande: ”en älg som blivit påskjuten och skadats 

inom ett älgjaktområde ska avräknas från det älgjaktområdet…”. En älg som jakträttshavaren skjutit med 

iakttagande av samtliga sedvanliga regler för jakt (jaktmedel, jaktmetoder m.m.) under jakttid ska därför 

som utgångspunkt avräknas tilldelningen. Det avgörande är huruvida älgen dödats under normal laglig 

jakt eller avlivats enbart med stöd av 40 c § JF.  

En älg kan aldrig dödas med stöd av 40 c § JF under legal jakt om jägaren är jakträttshavare, har rätt att 

skjuta aktuell älg, jakttid i tid på dygn och år råder samt laglig jaktmetod och jaktmedel används. En 

jakträttshavare som dödar en älg vid sådan tidpunkt och på ett sådant sätt har bedrivit jakt och ska därför 

avräkna den.  

Om älgen däremot avlivats enbart med stöd av 40 c § JF p.g.a. att någon del i ”avlivningen” inte uppfyller 

samtliga krav för vanlig laglig jakt enligt ovan, tillfaller den som utgångspunkt staten. En älg som avlivats 

med stöd av 40 c § JF är således inte dödad under legal jakt. 

3.1.1 Från älgskötselplan (ÄSO)? 
Älgskötselplanen gäller för hela älgskötselområdet vilket gör att en älg som skjuts av jakträttshavaren med 

annars lagliga jaktmedel och jaktmetoder under jakttid aldrig tillfaller staten, även om den aktuella 

jakträttshavaren inte har kvar på sin eventuella tilldelning från älgskötselområdet (som ju bara är ett 

internt beslut), eftersom älgskötselområdet alltid kan över- och understiga sin skötselplan. Har en älg 

dödats inom ett älgskötselområde under jakttid ska älgen avräknas, enligt 39 § NFS 2011:7. 

Enligt punkt 2 fredningstid ovan, ska en älg som avlivas under den tid på dygnet då jakttid inte råder 

tillfalla staten eftersom älgen enligt lagstiftningen är fredad, 3 § JL och 9 § JL. En älg som avlivas med stöd 

av 40c § JF nattetid tillfaller således staten eftersom älgen inte är lovlig att jaga då inom 

älgskötselområdet, 3 § JL och 33 § JF. Tillfaller älgen staten sker ingen avräkning från älgskötselplanen. 

3.1.2 Från licenstilldelning? 
Paragraferna gällande avräkning skiljer inte mellan älgskötselområden, licensområde eller oregistrerat 

område. Det som skiljer licensområde och oregistrerad område från älgskötselområden är att inom 

licensområde och oregistrerat område kan en älg bli statens vilt då tilldelning kan saknas. Finns det 

tilldelning på aktuell älg som skjutits och jakträttshavaren får tillgodogöra sig den ska älgen avräknas, 
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enligt 39 § NFS 2011:7. Finns det däremot ingen tilldelning på aktuell älg inom licensområdet tillfaller en 

älg som är avlivad med stöd av 40c § JF som utgångspunkt staten, 33 § JF.  

3.1.3 Oregistrerat område 
Oregistrerat område får jaga älgkalv under fem dagar. Eftersom det är fri jakt på älgkalv sker ingen 

avräkning från tilldelning. Vuxen älg som avlivas med stöd av 40 c § JF inom oregistrerat område tillfaller 

som utgångspunkt alltid staten. Älgkalv som  dödas då jakttid ej råder tillfaller staten, 33 § JF.  

3.2 Ska det betalas fällavgift för en 40 c §-älg? 
Det ska betalas fällavgift för en fälld älg, enligt 52b § JF och 33-34 §§ NFS 2011:7. Detta gäller om inget av 

undantagen är tillämpliga; om älgen bedöms som otjänlig av veterinär, polis eller av länsstyrelsen utsedd 

person enligt 35 § NFS 2011:7 eller om älgen inte hittas trots genomfört eftersök enligt 36 § NFS 2011:7.  

En älg som avlivats med stöd av 40 c § JF är inte fälld. En fälld älg är en älg som skjutits vid legal jakt. En älg 

kan aldrig avlivas med stöd av 40 c § JF om jägaren är jakträttshavare, har rätt att skjuta aktuell älg, jakttid 

i tid på dygn och år råder samt laglig jaktmetod och jaktmedel används, då är det vanlig jakt. Har en älg 

avlivas med stöd av 40 c § JF är den inte fälld och därmed ska inte fällavgift betalas av den som tillgodogör 

sig älgen, 52 b § JF motsatsvis.  

3.3 Behöver staten avräkna och betala fällavgift för älgen?    
Om en älg dött eller dödats då den är fredad tillfaller älgen staten, enligt 33 § JF. Älgen tillfaller 

jakträttshavaren om denne hjälpt till att vid behov spåra och avliva eller hjälpt till att ta hand om älgen, 

enligt 34 § JF. Om älgen inte tillfaller jakträttshavaren enligt 34 §, utan tillfaller staten enligt 33 § JF kan 

staten enligt 7 § NFS 2019:5 välja att överlåta älgen utan avgift, sälja eller destruera den.  

Som anges i avsnittet fredningstid under punkt 2 ovan, ska en älg som avlivas under den tid på dygnet då 

jakttid inte råder tillfalla staten eftersom älgen enligt lagstiftningen är fredad, 3 § JL och 9 § JL. Detta 

gäller oavsett om avlivningen sker inom ett älgskötselområde, licensområde eller oregistrerat område.  

Staten gör ingen avräkning på älgen och betalar inte heller fällavgift för den. 

4. Trafikälg  

4.1 26 a § jaktlagen  
Polismyndigheten kan besluta om att vidta åtgärder för att spåra upp och avliva vilt som har varit 

inblandat i sammanstötning med ett motorfordon eller med ett spårbundet fordon, enligt 26 a § JL. En älg 

som avlivas av en jägare på uppdrag av Polismyndigheten, i enlighet med 26 a § JL är inte fälld, utan 

avlivad.  

4.2 Ska en trafikälg avräknas från tilldelning? 
Paragraferna gällande avräkning talar om påskjuten älg, inte fälld älg som i paragraferna gällande 

fällavgift. En älg som varit inblandad i en sammanstötning med ett motorfordon är inte heller att anse 

som påskjuten. Älgen blir avlivad på grund av att den skadats vid trafikolycka. Älgen är därför inte att anse 

som varken påskjuten eller fälld, utan avlivad. En älg som under jakttid avlivats av en jägare på uppdrag av 

Polismyndigheten och tillfaller jakträttshavaren ska därför inte avräknas från eventuell tilldelning. 

Eftersom älgen inte är fälld, utan avlivad, ska jakträttshavaren inte heller betala fällavgift för den, 52 b § JF 

motsatsvis.   
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Om det inte råder jakttid på älgen, ex. i maj månad, tillfaller älgen som utgångspunkt staten och staten 

avräknar inte älg.   

Om älgen avlivas under tid på dygnet då älgen är fredad men då jakttid på året råder, exempelvis i 

november, kan det finnas tilldelning för älg på fastigheten. Eftersom älgen är fredad under aktuell tid på 

dygnet tillfaller älgen staten, 9 § JF motsatsvis och 3 § JL. Ingen avräkning sker eftersom älgen tillfaller 

staten.  

4.3 Vad gäller för trafikälg som tillfaller staten?  
Älgen tillfaller staten om den påträffas död eller dödas då den är fredad, enligt 33 § JF. Om 

jakträttshavaren hjälpt till att spåra och avliva djuret eller tagit hand om det tillfaller istället älgen 

jakträttshavaren, enligt 34 § JF.  

Om älgen tillfaller jakträttshavaren enligt 34 § JF ska Polismyndigheten snarast meddela berörd 

jakträttshavare enligt 7 § NFS 2019:5. Tillfaller älgen jakträttshavaren med stöd av 34 § JF så behöver inte 

jakträttshavaren betala fällavgift för den enligt 35 § NFS 2011:7.  

Avräkning blir aldrig aktuellt för staten, eftersom staten inte har någon tilldelning. Staten betalar heller 

aldrig fällavgift till sig själv. Om älgen tillfaller staten kan Polismyndigheten besluta att ge bort älgen till 

jakträttshavaren, sälja eller destruera älgen i enlighet med 7 § NFS 2019:5.  

5. Jakt på kronvilt 

5.1 Kronhjortsskötselområde, licensområde och övrig jakt   
Jakt efter kronvilt kan, likt jakt på älg, bedrivas inom skötselområden. Detta regleras av 4 § JF som 

föreskriver att länsstyrelsen kan registrera ett område som har sådan storlek och arrondering att det 

medger vård av i huvudsak en egen kronviltsstam. Skötselområden fungerar på samma sätt som 

skötselområden för älg.  

I Skåne beslutar istället länsstyrelsen om inrättande av licensområde, 4 § JF. Jakten inom licensområdet 

får då endast bedrivas utifrån den tilldelning och under den jakttid som länsstyrelsen har beslutat om. 

Licensområden för kronvilt i Skåne kan likställas med hur licensområden för älgjakt fungerar.  

Under vilken tid jakt får bedrivas inom kronhjortsskötselområden och kronhjortsområde (licensområde) 

regleras i bilaga 3 JF. 

Utanför skötselområde och licensområde får jakten endast bedrivas på årskalv under tiden 16 augusti till 

31 januari. Under tiden 16 augusti – 30 september får jakten endast bedrivas som smyg- och vaktjakt.  

Jaktresultatet ska anmälas till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, enligt 5 a § JF.  

5.2 Vem tillfaller kronviltet, avräkning och fällavgift 
Kronviltet kan likställas med älg när det gäller vem kronviltet tillfaller och hur avräkning sker. För kronvilt 

utgår däremot ingen fällavgift. Utredningen under punkt 1 kan därför tillämpas även på kronviltet, 

frånsett fällavgift.  

Precis som älg så tillfaller kronvilt staten om det påträffas dött eller dödas när djuret är fredat, 33 § 2 st JF. 

Resonemanget gällande vem djuret tillfaller i punkt 4 om 40c § JF och punkt 5 om trafikälg kan tillämpas 

på kronvilt eftersom älg och hjort regleras på samma sätt utifrån statens vilt och 33 § JF.  


