Viltbesiktare - Bedömning av otjänlig älg
Länsstyrelsens har just utsett följande viltbesiktare för bedömning av otjänlig älg.

Namn

Älgskötselområde Email

Mobilnr

Micael Esse

Backaryd

farfaresse@gmail.com

070-920 65 67

Roland Svensson

Halasjö

svenssons.lurev@telia.com

070-961 19 42

Mårten Eriksson

Olofström

pjoter1989@hotmail.com

070-990 93 10

Lars Anders Leviné

Immeln

larsanders.levine@gmail.com 073-812 01 04

Magnus Svensson

Immeln

swewid.nasum@bredband.net 070-376 41 77

Alf Blåder

Halasjö/
Ringmåla

alf.blader@tele2.se

070-216 75 55

Mats Halldén

Ronneby

moj_71@hotmail.com

070-822 77 46

Lars Peter
Runesson

Olofström

lars-peter.runeson@oktv.se

070-713 70 06

Andreas
Abrahamsson

(Länsstyrelsen)

Jonas Kromnow

(Länsstyrelsen)

Sandra Draaisma

(Länsstyrelsen)

Vid behov av besiktning förväntas ni att kontakta närmast viltbesiktare, den inom ert,
alternativt närmaste skötselområde, som i sin tur även kallar in en viltbesiktare från
angränsade älgskötselområde. Men innan ni påkallar besiktning, läs information
nedan noga, som även inom kort finns på länsstyrelsens websida:
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/jakt-och-fiske/jakt-ochviltvard/algjakt.html
Otjänlig älg
Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund
av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad
från fällavgift. Förfarandet regleras av § 37 och § 38 NFS 2011:7.
Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit
utsedda av Länsstyrelsen. En otjänlig älg avräknas alltid från skötselområdets /
licensområdets tilldelning. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg så
krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från Länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.
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Älgar klassas inte som otjänliga i följande sammanhang:


Älgar som före skottet bedöms som sjuka/ skadade – här gäller istället
Jaktförordningen 33 § - 40c §.



Trafikälgar – här gäller istället Jaktförordningen 40 §.



Undernärda älgar som i övrigt mår bra.



Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning.



Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande.

Kontakta älgskötselområdets eller älgförvaltningsområdets representanter för
kontaktuppgifter till viltbesiktare. Det går även kontakta länsstyrelsen under
kontorstid, ange diarienummer (218- 4486-2019) för att erhålla kontaktuppgifter till
närmaste viltbesiktare.
Processbeskrivning/lathund för bedömning samt besiktigningsintyg kommer även
finnas på denna websida.
Mvh Andreas Abrahamsson
Telefon 010-2240265
Växel 010-224 00 00

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona
Skeppsbrokajen 4
www.lansstyrelsen.se/blekinge

Se Jaktförordningen 33 § - 40c §. På nästa sida
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Vilt som tillfaller staten
33 § Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk,
tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel,
salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett,
kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar,
örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när
sådant djur är fredat, tillfaller staten.
Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller staten
med de undantag som följer av 34 §.
Vidare gäller att älg för vilken det betalas avgift enligt 52 c § får behållas av
jakträttshavaren. Förordning (1998:1000).
34 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om eftersök av annat statens vilt än
sådant som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller med ett
spårbundet fordon och om tillvaratagande av sådant vilt som tillfaller staten och som
har skadats eller dödats av annan orsak än påskjutning under legal jakt.
Om en älg eller hjort har skadats av någon annan orsak än påskjutning och till följd av
detta dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas av jakträttshavaren, om
denne har hjälpt till med att vid behov spåra och avliva djuret eller ta hand om det.
Inom ett viltvårdsområde där jakt efter älg eller hjort sker gemensamt får dock
viltvårdsområdesföreningen behålla sådant vilt på villkor som anges i andra stycket.
Andra och tredje styckena gäller även i fråga om älg eller hjort som under fredningstid
har avlivats eller fångats enligt 30 eller 40 §. Förordning (2012:154).
35 § Har upphävts genom förordning (1992:82).
36 § Den som har påträffat ett dött djur av sådan art som avses i 33 § första stycket
eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat ett sådant djur ska,
utom i fall som avses i 28 d §, snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten,
oberoende av vem djuret tillfaller.
Detsamma gäller i fråga om älg eller hjort när djuret är fredat.
Får en markägare veta att ett djur som avses i 33 § har omhändertagits eller påträffats
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. Förordning (2014:1232).
36 a § Har upphävts genom förordning (2009:1265).
37 § En anmälan enligt 28 d eller 36 § ska innehålla uppgifter om var och när djuret har
dödats, omhändertagits eller påträffats. Förordning (2009:1265).
38 § När Polismyndigheten har tagit emot en anmälan enligt 36 § ska den se till att
djuret tas om hand. Detsamma gäller länsstyrelsen när den har tagit emot en anmälan
enligt 28 d §.
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Naturvårdsverket ska genom föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet bestämma hur
omhändertagna djur ska hanteras.
Förordning (2014:1232).
39 § Har upphävts genom förordning (2009:1265).

Viltolyckor och skadat vilt m.m.
40 § Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin,
mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är
fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta
Polismyndigheten. Har ett sådant djur varit inblandat i en sammanstötning med ett
spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvaltaren, i stället för att märka ut
olycksplatsen, i samband med underrättelse till Polismyndigheten ange var
olycksplatsen är belägen.
Har Polismyndigheten underrättats om att det har inträffat en sammanstötning med ett
djur av en art som anges i första stycket eller i 33 § första stycket, får myndigheten
uppdra åt någon annan att eftersöka djuret. Berörd jakträttshavare eller markägare ska
om möjligt underrättas om beslutet.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat än Polismyndighetens
medverkan vid eftersök av djur av sådan art som avses i första stycket och i 33 § första
stycket. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket höra
Polismyndigheten. Förordning (2014:1232).

Ersättning för kostnader
40 a § Ersättning får lämnas ur viltvårdsfonden för
1. Polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på något annat sätt spåra, döda
eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 §, och
2. kostnader med anledning av en anmälan enligt 36 §.
Ersättning ur fonden får även lämnas till den som har hjälpt Polismyndigheten vid
eftersök, dock inte till den som har skadskjutit det djur som eftersöktes eller till
deltagarna i det jaktlag som han eller hon tillhör.
Frågor om ersättning prövas av Polismyndigheten.
Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om sådan ersättning.
Om ett djur överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution för forskning eller
undervisning, Statens veterinärmedicinska anstalt eller annan mottagare, ersätts
kostnaderna för överlämnandet av mottagaren. Förordning (2018:639).
40 b § Polismyndigheten prövar frågor om ersättning för Polismyndighetens kostnader
för eftersök enligt 40 § andra stycket och om ersättning till den som har hjälpt
Polismyndigheten vid ett sådant eftersök.
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Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om sådan ersättning. Förordning (2018:639).
40 c § Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast
bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om
avlivningen sker på någon annans mark.
Förordning (2018:639).
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