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Beslut om fällavgift för älg jaktåret 2021-2022

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att fällavgift för jaktåret 2021-2022 för en vuxen älg ska vara 500 
kronor och för en årskalv (älgkalv) 100 kronor. 

Detta beslut gäller i de älgförvaltningsområden som administreras av Länsstyrelsen i 
Uppsala län.

Länsstyrelsen förordnar att detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar 
från beslutsdatum införas i Post- och inrikes tidningar. 
Om kungörelsen inom tio dagar införts i Post- och inrikes tidningar, anses delgivning ha 
skett på ett korrekt sätt. Överklagningstid räknas efter tio dagar från beslutsdatum.
Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala och på 
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/uppsala.

Motivering till beslutet
Sedan 2016 har fällavgifterna varit 700 kr för en vuxen älg och 100 kr för årskalv i 
Uppsala län. De två senaste åren har den administrativa kostnaderna minskat varpå den 
ingående balansen ökat. Länsstyrelsen bedömer således att en sänkning av fällavgiften för 
vuxen älg är befogat. 
Länsstyrelsen har samrått med Viltförvaltningsdelegationen vid möte den 18 maj 2021. 
Viltförvaltningsdelegationen tillstyrker Länsstyrelsens förslag till en sänkning av 
fällavgiften.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 52 b § jaktförordningen (1987:905) och 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (2011:7), får Länsstyrelsen årligen besluta 
om avgift för fälld älg (fällavgift) inom älgförvaltningsområde som Länsstyrelsen inrättat. 
Länsstyrelsen ska vidare fastställa avgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad 
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adaptiv förvaltning av älgstammen, vilket exempelvis innebär de kostnader som 
administrationen har, utbetalning av bidrag till bland annat spillningsinventering och 
skjutbanor. 
Enligt 59 § jaktförordningen får Länsstyrelsen förordna att beslut får gälla utan hinder av 
att det har överklagats.

Information
Enligt 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och 
kronhjort, räknas årskalv till och med den 15 april året efter födelseåret. 
Enligt jaktförordningen bilaga 2 får jakt efter älg i Uppsala län bedrivas inom 
älgskötselområden och licensområden under perioden 8 oktober 2021–31 januari 2022 
efter alla djur enligt skötselplan och tilldelning. På oregistrerad mark får jakt efter årskalv 
av älg ske de första fem dagarna av jakttidens början, 8–12 oktober 2021. 
Enligt 5 § andra stycket jaktförordningen ska fälld älg anmälas inom två veckor efter det 
att djuret fälldes. Rapportering sker i valt rapporteringssystem. Inom två veckor efter 
jakttidens slut ska fällavgift betalas till Länsstyrelsen. Betalning av fällavgifter görs efter 
att jakten är klar och slutrapporterad.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Lennart Nordvarg med vilthandläggare Emma 
Höök som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Sändlista 

Älgskötselområden och licensområden registrerade i Uppsala län
Älgförvaltningsgrupperna i Uppsala län 
Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Region Uppsala 
Polismyndigheten Mitt 
Skogsstyrelsen 
Trafikverket
Upplandsstiftelsen 
Enköpings Kommun 
Håbo Kommun 
Knivsta Kommun 
Tierps Kommun 
Uppsala Kommun 
Älvkarleby Kommun 
Östhammars Kommun 
Heby Kommun 
Svenska Jägareförbundet, Lars Björk 
Jägarnas Riksförbund, Ulf Lindström 
Korsnäs AB, Bo Jansson 
Holmen Skog Region Mitt 
Stora Enso Skog AB 
Mellanskog 
LRF Mälardalen 
Naturskyddsföreningen Uppsala 
Egendomsförvaltningen Uppsala Stift 
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

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 Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del 
av beslutet. 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 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

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, uppsala@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 5094-2021.
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