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Elektronisk delgivning

Beslut om minskning av nr 14 Västervåla Södra 
viltvårdsområde

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att utesluta cirka 165 hektar av fastigheterna 
Skommarbo 2:3 (skifte 1 och 2) samt Ängelsberg 11:1 (skifte 15 och 
16) från Västervåla Södra viltvårdsområde i Fagersta kommun. 
Områdets utbredning framgår av karta i bilaga 2.

Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart.

Beslutet är fattat med stöd av 33 § lagen om viltvårdsområden.

Beslut om kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. 
Kungörelsen ska inom tio dagar från beslutsdatum införas i Fagersta-
Posten.

Om kungörelsen inom tio dagar införts i Fagersta-Posten, anses 
delgivning anses ha skett på ett korrekt sätt. Överklagningstid räknas 
efter tio dagar från beslutsdatum.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, 
Västerås.

Beskrivning av ärendet
AB Karl Hedin Skog har ansökt om att utesluta fastigheterna 
Skommarbo 2:3 (skifte 1 och 2) samt Ängelsberg 11:1 (skifte 15 och 
16) från Västervåla Södra viltvårdsområde. Ansökan inkom den 10 
februari 2022. Av ansökan framgår att fastighetsägaren även har mark 
utanför viltvårdsområdet och att denne ville jaga själv på all egen 
mark.

Västervåla Södra viltvårdsområde har yttrat sig och framför att man 
önskar att marken kvarstår inom viltvårdsområdet.
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att de aktuella fastigheterna ligger lämpligt till 
för att uteslutas ur Västervåla Södra viltvårdsområde och bedömer 
därmed att fastigheterna kan uteslutas ur Västervåla Södra 
viltvårdsområde.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 33 § LVVO framgår att Länsstyrelsen får besluta att ur 
viltvårdsområdet utesluta en fastighet eller flera fastigheter med 
samma ägare som kan utgöra en egen enhet för viltvård, om övriga 
fastigheter inom viltvårdsområdet kan bestå som ett lämpligt sådant 
område.

Av 38 § sista stycket LVVO framgår att Länsstyrelsens beslut gäller 
omedelbart om inte något annat anges i beslutet.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 90 00 eller via e-post vastmanland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 996-2022 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vilthandläggare Sofia Sollenberg med 
vilthandläggare Björn Wallgren som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Västervåla Södra viltvårdsområde, c/o Erik Brusling
Snytsbo älgskötselområde, c/o Björn Örtenblad                         
Snytsbo kronhjortsskötselområde, c/o Björn Örtenblad

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Karta över viltvårdsområdet

https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västmanlands län antingen via 
e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser 

ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastmanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 90 00. 
Ange diarienummer 996-2022. 
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