
Uppföljning älgjakten 2020/21



Utfall 20/21

Tot.1906 älgar (1918)



Läget älgjakten 2020/21 

2021-03-24

ÄFO 86%ÄJO 85%Tot. 1906 älgar



När skjuts älgarna?





Övergripande riktlinjer för skyddsjakt efter klövvilt 

i Uppsala län 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam syn på beredningen av 

skyddsjaktsärenden och hur de kan effektiviseras för att ärendena ska kunna 

beslutas skyndsamt då det ofta handlar om akuta lägen med risk för allvarliga 

skador. 

Tidigare har skyddsjaktsärenden remitterats till jägarorganisationerna och 

LRF. Svarstiden har av praxis legat på ca 3 veckor. Med dessa riktlinjer kan 

remissförfarandet tas bort då riktlinjerna har förankrats och beslutats i VFD 

och speglar en samsyn på hur ansökningarna bör beredas och besluten kan 

därmed fattas snabbare. 

Kontakt med skötselområde och förvaltningsgrupp kan fortsatt behövas då 

deras kännedom om lokala förhållanden kan vara värdefulla för beredningen 

av ärendet. 



Övergripande riktlinjer för skyddsjakt efter klövvilt i Uppsala län 

Följande gäller vid ansökning och beslut om skyddsjakt efter klövvilt:

1. Jaktetiken ska vara lika god under skyddsjakten som ordinarie jakt. 

2. Sökanden ska kunna visa att man provat andra lösningar utan önskad effekt. 

3. Ansökande mark får under skyddsjaktperioden inte bedriva utfodring av klövvilt annat än åtling för att underlätta jakt. 

4. Efter inkommen ansökan kan länsstyrelsen besiktiga skador vid behov eller för utökat kunskapsunderlag. Besiktningen genomförs av 

länsstyrelsen utsedd person. 

5. Vid ansökan om skyddsjakt efter älg eller kronhjort ges aktuellt skötselområde samt älgförvaltningsgrupp möjlighet att yttra sig kring 

ansökan. 

6. Vid ansökan om skyddsjakt efter älg eller kronhjort på fastighet som inte ingår i skötselområde ska fastigheten rekommenderas att ansluta sig 

till angränsande skötselområde. Ansökan ska dock beredas och beslut fattas skyndsamt. 

7. Skyddsjakten ska i första hand riktas mot yngre djur. 

8. Beslut om skyddsjakt ska tas och meddelas skyndsamt när ansökan är komplett och ska normalt ta högst 3 arbetsdagar. 

9. Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund samt Östra Svealands Jordägareförening får på regional nivå en 

kopia av beslutet i samband med att sökande delges. 

10. Efter genomförd skyddsjakt ska resultatet rapporteras enligt anvisningar för att den allmänna kunskapsnivån ska kunna ökas. Det avser inte 

bara nedlagt vilt utan också en redogörelse för hur jakten bedrevs och konstaterade effekter av åtgärden. 





Revidering förvaltningsplan 

vildsvin

• Arbetsgrupp

• Utkast till nästa VFD

• Leverans senast 31 december 2021


