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Grundprinciper för beviljande av tillstånd att fälla älg 
år 2018–2020 
 
Det totala antal djur som landskapsregeringen beviljar ett älgvårdsområde bör i huvudsak 
överensstämma med jaktvårdsföreningens målsättning. På de områden där skador förorsakade 
älg rapporterats till landskapregeringen informeras det berörda älgrättsområdet så att jakten kan 
planeras så att fortsatta skador kan minimeras.  
 
Landskapsregeringen fördelar tillstånd att fälla älg i vuxna djur och kalvar varvid älgkalvarnas 
andel skall vara minst 50 %. Landskapsregeringen kan bevilja sökande en högre fällandel av 
vuxna djur om älgvårdsområdet har en vilja att minska älgstammen inom sitt 
verksamhetsområde. Jaktvårdsföreningarna uppmanas att styra avskjutningen så det inom 
älgvårdsområdet inte fälls fler tjurar än kor och att andelen kalvar i avskjutningen 
överstiger 50 %. Målsättningen är att öka medelåldern i älgstammen genom att skjuta 
färre vuxna älgar, att det i vinterstam ska finnas lika många tjurar som kor, och att 
kalvproduktionen styr avskjutningen. 
 
Vid fördelning av tillståndskvoten inom älgvårdsområdet bör jaktvårdsföreningen säkerställa 
de målsättningar som förutsätts i landskapsförordning (ÅFS 42/1997) om jakt på älg. I enlighet 
med 7 § i landskapsförordningen om jakt på älg skall jaktvårdsföreningens styrelse fördela 
tillstånden till jakt på älg mellan jakträttsområdena på ett sådant sätt att jaktutövarens intressen 
såväl som principerna för älgstammens vård och utveckling tillgodoses på bästa sätt.  
 
I ett jakträttsområde kan ingå vattenområden. Vattenområden skall dock inte inräknas i den 
areal som åberopas vid ansökan om tillstånd till älgjakt. Vattenområden där jakträtt innehas 
avbryter dock inte ett jaktområdes sammanhängande karaktär. 
 
Om en älg fälls under jakt som inte kan användas till människoföda skall följande iakttas: 
- Djuret räknas in i den tilldelade kvoten. 
- För befrielse från licensavgiften krävs för vuxen älg ett veterinärintyg och för kalv 

bevittnat intyg från jaktledare. Kan djuret inte tillvaratas till människoföda ersätter 
landskapsregeringen omkostnaderna för veterinärintyg mot redovisning. 

 
Efter särskild ansökan kan landskapsregeringen dock besluta om det kasserade djuret inte 
påverkar den tilldelade kvoten. 
 
Redovisning från jakten och betalning av avgiften för fällda djur sker årligen på sätt som 
landskapsregeringen bestämmer särskilt. 


