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Information om översyn av älgförvaltningsområdesgränser 

 

Länsstyrelsen Uppsala län har efter samråd med berörda älgförvaltningsgrupper och 

länsstyrelser i grannlän tagit fram förslag till ändrade gränser för vissa 

älgförvaltningsområden (ÄFO) i enlighet med gällande föreskrifter för 

älgförvaltningen. 

 

Länsstyrelsen har vid flera tillfällen informerat om processen och tidsplanen för 

genomförandet av förändringarna. Det har dock efterfrågats ytterligare information 

om när genomförandet kommer att ske. 

 

 Länsstyrelsen beslutar om de nya ÄFO-gränserna under 2017. 

 

 Från och med jaktåret 2018/19 kommer de nya gränserna att gälla. 

 

  Länsstyrelsen kommer att registrera om de jaktområden som delas av ÄFO-

gränsen efter att beslut tagits under 2017-18.  

 

 De områden som delas kan välja att antingen ansluta sig till angränsande 

älgskötselområden (ÄSO) eller, beroende på storlek, registreras som 

licensområde eller bli oregistrerat.  

 

 Ansöker jaktområdet inte om anslutning till ÄSO blir området automatiskt 

omregistrerat av länsstyrelsen till licensområde eller blir oregistrerat. 

 

 ÄSO och övriga jaktområden som delas av ÄFO-gränserna får möjlighet att 

senast 31 januari 2018 söka anslutning till angränsande ÄSO. 

Länsstyrelsen ser gärna att jaktområden redan under 2017 ansöker om 

ändring enligt nya gränsdragningen. 

 

 ÄSO som ligger över en ÄFO-gräns bör alltså ta upp frågan om samgående 

med annat område på årsmötet. Är delområdena tillräckligt stora kan man 

bilda nya ÄSO (avskjutning om minst 10 vuxna älgar). 
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Sammanfattning 

Länsstyrelsen föreslår att gränserna för ÄFO anpassas till de gällande föreskrifterna 

utifrån barriärer i landskapet i syfte att avgränsa en älgpopulation. Avsikten är att 

hitta lämpliga områden med en avgränsad älgpopulation som kan inventeras och 

förvaltas på ett adaptivt sätt. Det är främst gränsen mellan Uppsala och Stockholms 

län som aldrig blivit justerad enligt de nya föreskrifterna. I övriga ÄFO föreslås 

ändringar på grund av att nuvarande gränser av olika anledningar inte är 

ändamålsenliga. 

 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade den 1 december 2010 om regeringens proposition 2009/10:239 

Älgförvaltningen. Enligt det nya älgjaktsystemet ska landet indelas i 

älgförvaltningsområden som hyser i huvudsak egna älgpopulationer som ska 

förvaltas lokalt. Länsstyrelsen Uppsala län beslutade om sex 

älgförvaltningsområden 31 januari 2012.  

 

Gällande regelverk 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7) och allmänna råd om jakt efter 

älg och kronhjort gäller följande: 

6 § Med utgångspunkt i älgens rörelsemönster i landskapet ska 

älgförvaltningsområden, där så är möjligt, indelas efter naturliga eller skapade 

barriärer, såsom viltstängsel, större vägar och järnvägar, samhällen samt större sjöar 

och vattendrag. 

7 § Länsstyrelsen ska ansvara för att indelningen i älgförvaltningsområden är 

ändamålsenlig och får, efter samråd med berörda älgförvaltningsgrupper och i 

samråd med berörda länsstyrelser, besluta om ändring av indelningen. 

 

Förslag till ändrade gränser 

A – Fjärdhundra ÄFO (karta 2) 

Förslaget innebär att nuvarande gräns i väg 55 mellan Uppsala och Enköping flyttas 

österut. Ny gräns föreslås mellan Uppsala och Bålsta i Fyrisån-Ekolns vattensystem 

söderut mot Mälaren. 

Motivering: Väg 55 utgör ingen större barriär för vilt och det rör sig älg över gränsen. 

Utformningen av Ekoln-Trögds ÄFO är inte ändamålsenlig och området 

(älgpopulationen) norr om väg E18 hör mer samman med Fjärdhundra ÄFO ur ett 

älgförvaltningsperspektiv. 

 

B – Ekoln-Trögds ÄFO (karta 2) 
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Förslaget innebär att Ekoln-Trögds ÄFO kommer att utgöra den resterande delen av det 

tidigare ÄFO söder om väg E18 från Bålsta till Enköping och om möjligt även till och 

med Västerås (det finns dock inget stöd för detta i dagsläget från Västmanlands län).  

Motivering: Väg E18 är en barriär i landskapet som avgränsar älgpopulationen. Det är 

inte ändamålsenligt att ha ett ÄFO som delas av denna väg. Förhållandena mellan Bålsta 

och Västerås söder om E18 är likartade och väl avgränsat i enlighet med föreskrifterna. 

Det är lämpligt ur ett älgförvaltningsperspektiv att bilda ett nytt ÄFO i detta område. 

 

C – Sigtuna ÄFO (karta 3, 4) 

Förslaget innebär att Ekoln-Trögds ÄFO mellan vattensystemet Fyrisån-Ekoln och väg 

E4 söder om Uppsala registreras i Stockholms län och kommer att ingå i Sigtuna ÄFO. 

 

Motivering: Området är väl avgränsat av Uppsala samhälle i norr och 

vattensystemet Fyrisån-Ekoln i väster och E4:an i öster. Området är för litet att 

utgöra ett eget ÄFO och har ingen naturlig avgränsning i söder utan hör i ett 

älgförvaltningsperspektiv mer till Sigtuna ÄFO i Stockholms län. 

 

D – Österbybruks ÄFO (karta 5) 

Förslaget innebär att gränsen mellan Österbybruks ÄFO och Almunge ÄFO ändras efter 

den nya dragningen av väg 288. 

 

Motivering: ÄFO-gränserna ska justeras när väg som utgör gräns byggs om och får 

ny dragning.  

 

E – Almunge ÄFO (karta 5) 

Förslaget innebär att den tidigare länsgränsen i öster flyttas västerut till sjösystemen kring 

Vällen med väg 292 i norr och väg 77 i söder (se detaljkartor 6 och 7 med 

fastighetsgränser). Gräns i söder blir väg 77 mellan Knivsta och Rimbo. Gräns i väster 

väg E4 och väg 288 mellan Uppsala och Gimo. 

Motivering: Då det saknas tydliga barriärer i landskapet är ambitionen att utnyttja 

sjösystemen i området enligt § 6 NFS 2011:7. Sjösystemen med Vällen inkluderad kan 

fungera som en sorts barriär i landskapet som i övrigt utgörs av mer skogsdominerad 

mark öster om den föreslagna gränsen och mer brutet landskap med åkermark i väster. 

Den sista biten norr om Vällen saknar barriär och där går förslaget i en fastighetsgräns 

efter lokalt önskemål. 

 

F – Östervåla ÄFO (karta 2, 8) 

Förslaget innebär att gränsen mellan Fagersta-Möklinta ÄFO (Västmanland) och 

Östervåla ÄFO ändras efter den nya dragningen av väg 56 mellan Heby och Tärnsjö.  

Motivering: ÄFO-gränserna ska justeras när väg som utgör gräns byggs om och får ny 

dragning. 
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G – Norra Upplandskustens ÄFO (karta 1) 

Förslaget innebär att gränsen mellan Norra Upplandskustens ÄFO och Österbybruks 

ÄFO tas bort. 

Motivering: Väg 76 som utgör gräns mellan de två ÄFO är ingen barriär som väl 

avgränsar älgpopulationerna.  

 

 

Bilaga Kartor med tidigare gränser och förslag till nya gränser 


