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Särskilt beslut om jakttider efter älg i delar av Arjeplogs och 
Arvidsjaurs kommuner samt del av Jokkmokks kommun i 
Norrbottens län 2022

Beslut
Jakt efter älg ska, utöver jakttiden angiven i Länsstyrelsens beslut 218-7933-2022 
tillåtas under perioden;
- 14 november 2022 till och med 4 december 2022 i det område i Arjeplogs och 
Arvidsjaurs kommuner som framgår av bilaga 1,
- 19 december 2022 till och med 31 januari 2023 i det område i Jokkmokks kommun 
som framgår av bilaga 2.

Bakgrund
Jakt efter älg är reglerad till de tider som anges i bilaga 2 till jaktförordningen 
(1987:905).
Om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och 
trafik orsakade av älg inte försvåras, får länsstyrelsen i län där jakten ska börja den 1 
september besluta om uppehåll i jakten om en period om högst 14 dagar under älgens 
parningstid.
För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Västerbottens län 
ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens län ovanför 
lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om uppehåll i jakten om det 
behövs med hänsyn till renskötseln eller snöförhållanden.

Redogörelse för ärendet
Älgförvaltningsgrupperna har inför tidigare år lämnat förslag på jakttidsfönster som har 
beslutats. De områden som ligger ovan lappmarksgränsen är aktuella även i år. Förslaget 
för Arjeplogs och Arvidsjaurs kommun avser samma område och period som föregående 
år, med anpassning av datumen. Förslaget för Jokkmokks kommun avser samma område 
och period som föregående år, med anpassning av datumen.

Vid Viltförvaltningsdelegationens möte den 7 juni 2022 presenterades de två förslagen 
på jakttidsfönster inför jakten 2022/2023. Förslaget har därefter beretts ytterligare. Det 
finns önskemål från markägarintresset att jakttidsfönster i Arjeplog /Arvidsjaur ska 
utökas. Från rennäringsintresset har framförts att fönstret i sin nuvarande utformning 
orsakar olägenheter. Länsstyrelsen är därför inte beredd att utöka området ytterligare 
inför årets jakt. Slutligt förslag har presenterats vid jakttidsmöte 1 juli 2022. 

Deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Gunilla Manbré efter föredragning av 
jakthandläggare Anna Arvidsson.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM##
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket. Skrivelsen med överklagan skall 
skickas till länsstyrelsen och ha inkommit inom tre veckor från den dag kungörelse 
skett av beslutet. I överklagan skall anges beslutets diarienummer, hur den klagande 
vill att beslutet ändras och varför samt den klagandes namn, adress samt telefon- 
nummer.

Bilaga 1: Karta över området i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner 
Bilaga 2: Karta över området i Jokkmokks kommun
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