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Viltenheten 
Naturavdelningen

                                 Enligt sändlista

     
Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt 
fällavgift  i Västra Götalands län jaktåret 2020/2021

Beslut
Viltförvaltningsdelegationen beslutar att följande ska gälla i Västra Götalands län jaktåret 
2020/2021.

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan 
hinder av att det överklagas.

Jakttider

Älg

ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN: 12 oktober 2020 – 28 februari 2021

LICENSOMRÅDEN: 12 oktober 2020 – 28 februari 2021

OREGISTRERAD MARK (fritt antal kalvar): 12 oktober 2020 – 16 oktober 2020

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010 224 4000 (växel)
010 224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Fällavgift
Länsstyrelsen fastställer avgift jaktåret 2020/2021 för älg som fälls inom 
älgförvaltningsområde som Länsstyrelsen har inrättat, till 1000 kronor för vuxen älg och 200 
kr för årskalv.

Könskvotering
Länsstyrelsen beslutar att könskvotering av vuxna djur ska tillämpas inom licensområden. 
Fördelningen ska göras så att licensområden med ett jämnt antal djur ska få lika många han- 
som hondjur i tilldelning. För områden med udda antal djur i tilldelning ska kvoteringen ske 
så att övervägande andel han- respektive hondjur tilldelas vartannat år.

Rekommendation
Länsstyrelsen meddelar följande rekommendation

- Kalvförande ko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fällts före kon.

Ytterligare föreskrifter och rekommendationer kan komma att meddelas i samband med beslut 
om licenstilldelning.

Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelse om detta beslut införs inom 
tio dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs-Posten, 
Dalslänningen, Bohusläningen, Skaraborgs Läns tidning, Ulricehamns tidning, Borås Tidning, 
Provinstidningen Dalsland, Nya Lidköpingstidningen, Kungälvsposten, Falköpings Tidning, 
Lysekilsposten, Nya Wermlandstidningen A-B, Mariestads tidning, TTELA, Hjo Tidning och 
Alingsås Tidning/Elfsborgs län tidning.

Beslutet kommer även att hållas tillgängligt på Länsstyrelsens webbsida under perioden för 
älgjakt, 12 oktober 2020 – 28 februari 2021. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Viltförvaltningsdelegationen har sammanträtt den 12 juni 2020. Vid mötet beslutades       
följande om jakttider, fällavgifter och könskvotering.

Jakttider
Jakttiderna för älg, jaktåret 2020/2021, ska vara enligt detta beslut.

Skälet till beslutet är att de registrerade jaktområdena ska ha möjlighet att fördela jakten under 
lång tid, så att hänsyn kan tas till lokala förutsättningar. Tidigare år har de djur som fällts efter 
nyår huvudsakligen varit kalvar. Den jakt som bedrivs på oregistrerad mark är försumbar och 
kan fortgå enligt tidigare jakttid, fem dagar.

Fällavgift
Fällavgiften jaktåret 2020/2021 ska vara 1000 kr för vuxet djur och 200 kr för kalv.

Fällavgifternas nivå är motiverade utifrån de inkomster och utgifter som älgförvaltningen har 
idag samt en prognos om framtida inkomster och utgifter.

Fällavgifterna har inte justerats sedan 2012. Under senare år har allt färre älgar fällts i länet, 
vilket innebär minskade inkomster till älgadministrationen.
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Könskvotering
Könskvotering vid tilldelning till licensområden ska råda för att erhålla en god 
könsfördelning i älgstammen.

Könskvotering av vuxna älgar till licensområdena motiveras av att det i Länsstyrelsens 
styrdokument, Målsättning för älg i Västra Götalands län, är fastställt att tjurandelen i stammen 
ska vara minst 40 %. Tidigare jakt inom licensområden, då ingen könskvotering rådde, 
resulterade i att tjurar sköts i betydligt högre utsträckning än kor vilket motverkade 
uppfyllelse av Länsstyrelsens mål.

Bestämmelser till grund för beslutet
Beslutet är fattat med stöd av 3 a, 52 b och 59 §§ jaktförordningen (1987:905) och 33 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt efter älg och 
kronhjort (NFS 2011:7) samt förordning om viltförvaltningsdelegationer (2009:1474).

Hur man överklagar
Detta beslut kan beträffande fällavgiften överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg, se 
formulär O1 (bilaga 1).

Beslutet beträffande jakttider kan överklagas hos Naturvårdsverket, se formulär O14 (Bilaga 
2).

Detta beslut kan beträffande kungörelsedelgivning överklagas till Förvaltningsrätten i 
Göteborg, se formulär O25 (bilaga 3).

Beslutet i övrigt kan inte överklagas.

Beslut i ärendet har fattats av Viltförvaltningsdelegationen. Landshövding Anders Danielsson, 
har som ordförande i delegationen deltagit i beslutet efter föredragning av vilthandläggare 
David Bruun. I den slutliga handläggningen har även tf enhetschefen för Viltenheten, Anita 
Bergstedt deltagit.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
1. Formulär nr O1
2. Formulär nr O14
3. Formulär nr O25
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Sändlista 
Viltförvaltningsdelegationen 
Älgförvaltningsgrupp 1-9 
Svenska Jägareförbundet 
Jägarnas riksförbund
LRF
Skogsstyrelsen
Länsstyrelsens externa hemsida
Södra skog, Järnvägsgatan 6, 466 31 Sollebrunn
Sveaskog, Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad
Skara stift, Box 173, 532 23 Skara
Göteborgs stift, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg
Borås stad, Tekniska Förvaltningen, Borås stad 501 80 Borås 
Munkedal Skog AB, Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal
Mellersta Götalands Jordägareförening, Nils Posse, Box 162, 597 24 Åtvidaberg 
Lantbrukarnas riksförbund, Box 786, 451 26 Uddevalla
Bergvik skog, Bergvik Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun
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Bilaga 1, Formulär O1.

Var ska beslutet överkla-
gas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överkla- 
gandet ska dock skickas eller lämnas in 
till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Adressen framgår av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid över- 
lämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till Förvaltningsrätten i Göte- 
borg.

När ska beslutet senast 
överkla-
gas?

Överklagandet ska ha kommit in till Läns- 
styrelsen senast 20 juli 2020.

Vad ska överklagandet 
innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och un- 
dertecknat.
I skrivelsen ska ni ange
- Ert namn, adress, personnummer/ organi- 
sationsnummer och telefonnummer,
- vilket beslut ni överklagar t.ex. genom att 
ange beslutsdatum och ärendets diarienum- 
mer samt
- hur ni anser att Länsstyrelsens beslut ska 
ändras och varför det ska ändras.
Om det finns motparter i ärendet bör ni 
ange deras namn, adress, och telefonnum- 
mer.
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Bilaga 2, Formulär O14.

Var skall beslutet över-
klagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos
Naturvårdsverket. Överklagandet skall 
dock skickas eller lämnas in till Länssty- 
relsen i Västra Götalands län. Adressen 
framgår av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid över- 
lämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till Naturvårdsverket.

När skall beslutet senast 
överkla-
gas?

Överklagandet skall ha kommit in till Läns- 
styrelsen  senast 20 juli 2020.

Hur skall överklagandet 
utformas?

Överklagandet skall ske skriftligen. 

I skrivelsen skall Ni

- tala om vilket beslut Ni överklagar t ex 
genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer

- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall 
ändras och varför

- uppge namn, adress och telefonnummer 

Skrivelsen skall undertecknas.
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Bilaga 3, Formulär O25.

Kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 47 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av 
detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom 10 dagar härefter införas i Post- 
och Inrikes Tidningar.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, (adressen framgår av beslutet).

Delgivning anses ha skett när två veckor förflutit från dagen för detta beslut, om kungörande 
och övriga föreskrivna åtgärder skett i rätt tid.

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut

Var ska beslutet överkla-
gas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet 
ska dock skickas till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Adressen framgår av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid över- 
lämnar länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna i ärendet till Förvaltningsrätten 
i Göteborg.

När ska beslutet senast 
överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till länssty- 
relsen senast 17 juli 2020

Vad ska överklagandet in- 
nehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och un- 
dertecknat.
I skrivelsen ska ni ange
- ert namn, adress, personnummer/ organisat- 
ionsnummer och telefonnummer,
- vilket beslut ni överklagar t.ex. genom att 
ange beslutsdatum och ärendets diarienum- 
mer samt
- hur ni anser att Länsstyrelsens beslut ska 
ändras och varför det ska ändras.
Om det finns motparter i ärendet bör ni ange 
deras namn, adress, och telefonnummer.
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