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Länsstyrelsen Blekinge

Information till länets älgförvaltningsgrupper och älgjaktsområden
Nu närmar det sig älgjaktstart 2020/2021 och vi önskar därför att informera om följande:

Covid-19
Under rådande pandemi uppmanar vi alla jägare att ta ansvar och följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer om att stanna hemma vid symtom, hålla avstånd och undvika större möten,
framförallt inomhus. Som arrangör och jaktledare skall man se till att det finns möjlighet till god
handhygien t.ex. om gemensamma toaletter används.

Skicka in bilder och filmer av stora rovdjur till Länsstyrelsen
Era observationer är en viktig del i arbetet av inventering av stora rovdjur i länet. Skicka gärna
in era rapporter via Skandobs-appen eller hemsidan: https://www.skandobs.se/ eller kontakta
någon av länsstyrelsens kvalitetssäkrare.
Notera även, från den 1 augusti 2018 behöver privatpersoner inte längre söka tillstånd för att
använda viltkamera, se datainspektionens vägledning kamerabevakning. Den som sätter upp en
viltkamera måste följa kamerabevakningslagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR)
och bland annat radera eventuella personer eller fordon som fångas av kameran. Kameror
placerad i område tillgängliga för allmänheten skall märkas med kontaktuppgifter, samt att det
skall skyltas att kameraövervakning pågår.

Jakttid, fällavgift och rapportering älg
Jakttid

Älgskötselområden: 12 oktober 2020 t.o.m. den 28 februari 2021.
Licensområden: 12 oktober 2020 t.o.m. den 28 februari 2021.
Oregistrerade områden: För jakt som sker utan licens och som endast
avser älgkalv är jakttiden den 12 oktober 2020 t.o.m. den 16 oktober
2020.

Fällavgift

För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1000 kronor, och för årskalv
utgår fällavgift med 100 kronor.

Rapportering

Alla fällda älgar ska rapporteras senast 14 dagar från det att de fälldes i
Älgdata, Viltdata, Jaktrapport eller We Hunt. En väl fungerande
rapportering av fällda älgar är en viktig del i älgförvaltningen. Sen
rapportering försvårar bland annat älgförvaltningsgruppernas arbete.

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge

blekinge@lansstyrelsen.se

Org.nr
202100-2320
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Slutrapport av jakten kan ske när som helst under jaktperioden, när
jaktområdet har jagat färdigt. Slutrapport kan enbart göras i
www.älgdata.se. När området har slutrapporterat genereras en
faktura, denna kan man skapa en nedladdningsbar fil av alternativt
skicka direkt till sin e-post via vyn för att visa fakturan. Observera
att sista dag för slutrapport och inbetalning av fällavgift är den 14
mars 2021.

Påskjuten älg
Länsstyrelsen förväntar sig att varje jaktområde som anmäler en eller flera älgar som påskjutna
skickar in redogörelse/er där man noggrant redogör för händelseförlopp och vidtagna åtgärder
efter skottillfället. Redogörelsen skickas till Länsstyrelsen via mail eller brev. Först när
Länsstyrelsen har fått in redogörelse kan beslut om befrielse från fällavgift tas. Länsstyrelsen
vill uppmana berörda att skicka in redogörelser snarast men senast den 14 mars 2021. Om
redogörelse ej inkommer innan detta datum, så beslutar Länsstyrelsen att fällavgift kommer att
utgå.
Lagstiftning påskjuten älg
Enligt 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort
(NFS 2011:7) ska Länsstyrelsen besluta om befrielse från fällavgift om förutsättningar enligt 36
§ samma föreskrifter föreligger.
Enligt 36 § i ovan nämnda föreskrifter, får Länsstyrelsen besluta om att fällavgift inte behöver
betalas för älg som påskjutits och som trots genomfört eftersök enligt 28 § jaktlagen (1987:259)
inte har anträffats. Begärs frihet från fällavgift ska anmälan vara åtföljd av den utredning som
åberopas till stöd för begäran, 38 § samma föreskrifter.
Vidare ska enligt 36 § (NFS 2011:7) älg som påskjutits avräknas i förhållande till
avskjutningsmål i älgskötselplan respektive från medgiven tilldelning för licensområde.

Otjänlig älg
Länsstyrelsen förväntar sig att varje jaktområde som anmäler en älg som otjänlig skickar intyg
om älgens otjänlighet som människoföda. Utifrån intyget beslutar Länsstyrelsen om fällavgift
ska utgå eller ej. Kontaktuppgifter till utsedda intygsskrivare/älgkasserare finns på
Länsstyrelsens hemsida. Skicka in intyg snarast men senast den 14 mars 2021. Om intyg ej
inkommer för otjänlig älg innan detta datum, så kommer fällavgift att utgå.
Obs! Det är enbart licensområden som kan ansöka om extra tilldelning vid otjänlig älg.
Älgskötselområden ska sköta detta inom 10% ramen för älgskötselplanen.
Obs! Om älgar avlivas enligt § 40 c, eller att otjänligheten orsakats vid tillvaratagandet, kan inte
denna process åberopas.
Mer information finns på Länsstyrelsen hemsida.
Lagstiftning otjänlig älg
Enligt 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort
(NFS 2011:7) ska Länsstyrelsen besluta om befrielse från fällavgift om förutsättningar enligt 37
§ samma föreskrifter föreligger.
Enligt 37 § (NFS 2011:7) behöver fällavgift inte betalas om Länsstyrelsen genom beslut
fastslagit att älgen var otjänlig som människoföda. Begärs frihet från fällavgift ska anmälan vara
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åtföljd av den utredning som åberopas till stöd för begäran, 38 § samma föreskrifter. För att
styrka djurets otjänlighet ska Polis, veterinär eller utsedd intygsskrivare besiktiga älgen och
skriva ett intyg som ansvarig för licens- eller älgskötselområdet skickar in till Länsstyrelsen
tillsammans med begäran om befrielse från fällavgift. Länsstyrelsen prövar då om fällavgift
utgår eller ej.

”§ 40 c-älg”
Avlivas en älg med stöd av 40 c § Jaktförordningen (1987:905) ska det snarast möjligt anmälas
till Polismyndigheten. Ring 114 14.
Lagstiftning ”40 c-älg” 40 c § Jaktförordningen (1987:905) lyder: Anträffas frilevande vilt så
skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas
även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.
Obs! Notera ordet ”anträffas”, med andra ord så begår man jaktbrott om man aktivt söker efter
en påstådd skadad älg utanför jaktsäsong. Detta begränsar dock inte det uppdrag NVR har för
trafikeftersök.
Enligt 36 § jaktförordningen ska den som har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt dödat
älg snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten, oberoende av vem djuret tillfaller.
Får en markägare veta att älg har omhändertagits eller påträffats enligt ovan på hans eller
hennes marker, är markägaren skyldig att förvissa sig om att en anmälan har gjorts eller själv
göra en anmälan. En arrendator och en jakträttshavare har samma skyldighet. Enligt 37 §
jaktförordningen ska en anmälan enligt 36 § innehålla uppgifter om var och när djuret har
dödats, omhändertagits eller påträffats. Enligt 38 § jaktförordningen ska Polismyndigheten, när
de har tagit emot en anmälan enligt 36 §, se till att djuret tas om hand.

Älgobs
Älgobsen efter de första sju jaktdagarna då älgjakt har bedrivits ska rapporteras till viltdata.se.

Förvaltningsrekommendationer
Blekinge har målsättningen att älgstammen ska vara livskraftig och högkvalitativ, i balans med
foderresurser och den biologiska mångfalden samt ej skada skogs- och jordbruk, trafiksäkerhet
och övriga samhällsintressen.
Älgstammens täthet, fodertillgång och skadenivå inom olika geografiska områden ska tydligt
avspegla sig i avskjutningen. Det ska råda balans mellan älgstam och tillgängligt foder. Undvik
att tilldela älg enbart efter arealsprincipen.
Avskjutningen av de vuxna älgarna bör anpassas så att omsättningen av de vuxna djuren inte
sker fortare än på 6 år. För att kunna minska omsättningshastigheten på de vuxna älgarna utan
att öka antalet älgar, måste kalvandelen i avskjutningen öka och anpassas efter
reproduktionstalet i älgobsen.
Undvik restriktioner som begränsar kalv och hondjursavskjutningen. För att uppnå
avskjutningsmålen rekommenderas avlysningsjakt inom älgskötselområden.
Jakten under januari och februari månad bör främst syfta till att uppfylla förvaltningsplanerna i
älgförvaltningsområdet och att motverka skogsskador.
Kom ihåg att även övrigt klövvilt ska jagas. Rådjurs och till viss del hjortstammen är i ökande.
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Vi avråder strängeligen från utfodring, främst därför att forskningen visar att det kan bidra till
ökade skogsskador men även för att det kan späda på vildsvinsproblematiken.

Redogörelse av samråd
Årligen senast den 15 mars bör företrädare för älgskötselområdet redovisa till Länsstyrelsen vad
som kommit fram vid det lokala samrådet samt hur årets älgjakt uppfyllt målen i förhållande till
älgskötselplanen och tidigare samråd.

Instruktioner till jaktledare/jaktdeltagare
Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd före jaktens början och vid varje
jakttillfälle.
Ansvarig jaktledare svarar för att sådana sambandsbestämmelser tillämpas under jakten som
förhindrar att flera djurfälls än som tilldelats eller att avskjutningsföreskrift åsidosätts.
Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om
avskjutningsföreskrifter, sambandsbestämmelser, förbjudna skjutriktningar, gränsförhållanden
samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare
informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha löst jaktkort (viltvårdsavgift).
Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han eller hon bör vara ansvarsförsäkrad, bör
bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten, bör årligen före jakten ha förvissat
sig om att vapnet är inskjutet samt ha tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter älg.
Jaktledaren ska informera samtliga jaktdeltagare om vikten av att delta i inventeringar som
genomförs inom älgförvaltningsområdet och att rapportera observerade älgar i befintligt
datoriserat system.
Eftersökshund – eftersök av skadad älg
Jaktledaren ska före varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att
spåra upp skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen
i enlighet med 17 § andra stycket jaktförordningen (1987:905). Jaktledaren ska vidare om så
behövs fullgöra den underrättelseskyldighet som följer av 28 § andra stycket jaktlagen
(1987:259).
Enligt 27 § jaktlagen ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att
människor och egendom inte utsätts för fara.
Enligt 28 § jaktlagen ska jägare, om vilt skadats vid jakt, snarast vidta de åtgärder som behövs
för att djuret ska kunna uppspåras och avlivas. Om älg har skadats vid jakt på ett jaktområde och
tar sig in på annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren
snarast underrättas. Kan dessa nås endast med svårighet, får polismyndigheten underrättas
istället.

Övervakning av afrikansk svinpest (ASF) med jägarnas hjälp
Om afrikansk svinpest etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi
kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin
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som påträffas. Detta kan jägarna hjälpa till med, och vi ber er därför att rapportera självdöda
vildsvin:
Rapportera självdöda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.se eller genom
att ringa till SVA på 018-67 40 00. Om du kan hjälpa till med provtagning får du
instruktioner från SVA om hur du ska göra.
Släng inte resterna av din matsäck i skog och mark där vildsvin kan äta dem!
Livsmedel såsom importerad kallrökt skinka och korv kan i värsta fall sprida
ASF till vildsvinen. Därför ska alla matrester slängas i soporna.
Om du jagar utomlands i ASF-smittade länder kan du får smittat blod på dina
kläder etc. Därför bör du rengöra dina kläder, skodon och utrustning från
blodfläckar innan du använder dem i Sverige igen.
Om du har utländska jaktgäster bör du uppmana dem att rengöra kläder, skodon
och utrustning på samma sätt innan de jagar i Sverige
På Svenska Jägareförbundets hemsida finns mer information om ASF riktad till jägare.

Övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur
Övervakningen av chronic wasting disease (CWD), avmagringssjuka hos hjortdjur pågår. Nu
finns det möjlighet att få ersättning för inskickade CWD-prover. Mer information finns på
Jordbruksverkets hemsida.
CWD är en sjukdom som varit känd och spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960talet. Sjuka djur blir avmagrade och visar tecken på sjukdom kopplad till skador på hjärnan. Det
kan till exempel vara avmagring, vinglighet, beteendeförändringar, huvudskakningar, cirkelgång
och ökad salivering. Smittade djur utvecklar ingen immunitet och kan inte tillfriskna utan dör på
grund av sjukdomen.
Sjukdomen orsakas av ett protein, så kallat prion, som sprids mellan infekterade individer och
via miljön. Prionerna orsakar en förändrad, tredimensionell struktur hos kroppens egna normala
prionproteiner så att de övergår i den ”sjukliga” prionformen. Prioner överlever länge i miljön
och sjukdomen är därför svår att bli av med i områden där den fått fäste.
Samordnad jakt av vildsvin
För att effektivisera jakten av vildsvin rekommenderas att samtliga jaktlag inom samma område
avsätter gemensamma datum och klockslag för drevjakt t.ex. 7 nov och 12 dec kl 09:00.
Med vänlig hälsning

Jonas Kromnow, funktionschef
Andreas Abrahamsson, vilthandläggare

