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Skyddsjakt efter varg i del av Varbergs- och
Falkenbergs kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter en (1) varg. Jakten får genomföras i del av Varbergsoch Falkenbergs kommun och i enlighet med de villkor som anges nedan.
Länsstyrelsen utser en jaktledare som i sin tur utser deltagare i skyddsjakten.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § andra stycket jaktförordningen (1987:905) att jakten
får ske på annans jaktområde.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 9 § jaktförordningen (1987:905) att skyddsjakten får ske
under hela dygnet.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 15 § jaktförordningen att belysning får användas.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 21 § jaktförordningen att jakten får bedrivas från
motordrivet fordon.
Jakt som inte följer dessa villkor sker utan stöd av beslutet och i strid med
fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för jaktbrott
återfinns i 43 och 44 §§ samma lag.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder
av att beslutet överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga.
Villkor
Skyddsjakten är tillåten från och med beslutsdatum till och med kl 16:00 den 6 november 2020
och ska inledas och genomföras i samråd med Länsstyrelsen. Jakten avlyses när en (1) varg
fällts eller påskjutits.
Jakten får påbörjas inom det område som markerats på bifogad karta. Om vargen följs och går
ut ur jaktområdet, får jakten fullföljas och vargen fällas även utanför området som markerats på
kartan, under förutsättning att det inte råder tvivel om att det fortfarande är det förmodat
skadegörande djuret som följs.
Jaktområdet omfattar i del av Varbergs och Falkenbergs kommun. Området begränsas av väg
E20 i väster, väg 41 i norr, länsgränsen, samt väg 154 i sydost enligt bifogad karta (bilaga 2).
Undantaget att motordrivet fordon får användas vid skyddsjakten gäller endast för körning på
vägar och skogsbilvägar. Motordrivet fordon har samma betydelse som i 2 § lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 - 224 30 00
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Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av högst två hundar som förföljer vargen samtidigt. Dessa
ska vara speciellt tränade för jakt efter rovdjur. Vid jakt med hund ska hänsyn tas till snö-, iseller temperaturförhållandena. Jakten ska inte bedrivas på ett sådant sätt att vilt eller hundar
utsätts för onödigt lidande.
Elektronisk bildförstärkare får användas i enlighet med Naturvårdsverkets tillstånd.
Endast kulpatroner klass 1 får användas vid skyddsjakten. De begränsningar i magasinkapacitet
hos halvautomatiska kulvapen som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
jakt och statens vilt (NFS 2002:18) ska följas.
Jaktledaren utser de personer som får jaga med stöd av detta beslut. Uppgifter om samtliga
jaktdeltagare ska kunna uppvisas för Länsstyrelsen och polis.
Jaktledaren ska innan jakten inleds se till att samtliga jägare informeras om sina skyldigheter
och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten. Varje jaktdeltagare har också själv skyldighet att
hålla sig informerad om vilka villkor som gäller.
Jaktledaren ska omedelbart avbryta jakten och anmäla till Länsstyrelsen när en varg fällts eller
påskjutits.
Om djuret endast påskjutits ansvarar jaktledare och ansvarig skytt för att eftersök genomförs
med hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt.
Skyddsjakt med stöd av detta tillstånd får inte bedrivas inom detaljplanerat område utan tillstånd
av Polismyndigheten.
Fälld varg får inte flyttas från fallplatsen innan den besiktigats av Länsstyrelsens
besiktningsperson. Flådd varg lämnas till Statens Veterinärmedicinska anstalt för obduktion.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har den 11 september 2020 beslutat om skyddsjakt efter varg, dnr 218-6771-20.
Beslutet upphörde att gälla den 7 oktober. Under den tid då beslutet var gällande gjordes inga
observationer av varg och inga nya angrepp mot tamdjur rapporterades i Halland. Den 12
oktober var vargen tillbaka och nya angrepp rapporterades. Sammantaget har minst tio
vargangrepp mot tamdjur konstaterats i år från den 24 maj till den 18 oktober. 79 får har dödats
eller fått avlivas på grund av allvarliga skador. Angreppen har utförts under tre perioder som
började i maj med ett angrepp. Från den 21 juli till den 11 september var det minst fem angrepp
och från den 12 oktober till den 18 oktober har ytterligare fyra angrepp från varg konstaterats.
Konstaterade angrepp mot tamdjur orsakade av varg
Den 24 maj angreps ett lamm av varg utanför Tvååker i Varbergs kommun. Djurägaren såg en
ensam varg lämna platsen och Länsstyrelsens besiktningsman kunde utifrån skadorna på lammet
konstatera att den dödats av varg.
Den 21 juli angreps lamm vid en gård utanför Veddige i Varbergs kommun. Länsstyrelsen
genomförde en besiktning på platsen och kunde konstatera sex döda lamm och elva så skadade
att de avlivades på plats.
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Den 30 augusti angreps lamm vid samma gård utanför Veddige. Vid besiktningen konstaterades
fyra döda lamm och nitton så skadade att de avlivades på plats.
Den 31 augusti angreps lamm på samma gård utanför Veddige. Vid besiktningen konstaterades
fem döda lamm och åtta så skadade att de avlivades på plats.
Den 10 september utför Länsstyrelsen en besiktning på en fårbesättning utanför Fjärås i
Kungsbacka kommun. I den 90 hektar stora naturbetesmarken hittas fyra döda får. Utifrån olika
förruttningsstadier gjordes bedömningen är att fåren blivit attackerade vid mer än ett tillfälle.
Endast en dödad bagge kunde besiktigas enligt gängse tillvägagångssätt och besiktningsmannen
antog först att skadorna var gjorda av lodjur. Djurägaren upptäckte den 12 september ytterligare
fyra skadade får som skadats från tidigare angrepp. I den samlade bedömningen som
besiktningsmannen gjorde den 13 september ändras det skadegörande djuret från lodjur till varg.
I en ytterligare komplettering från besiktningsmannen den 15 september sammanställs skadan
till fyra döda tackor samt en dödad bagge. En tacka har avlivats på grund av sina skador, tre är
fortsatt skadade samt fyra tackor saknas.
Den 11 september angreps får på tidigare nämnd gård utanför Veddige. Vid besiktningen
konstaterade två dödade tackor och en så skadad att den avlivades på plats.
Den 12 oktober angreps får utanför Älvsered. En bagge dödades och tre tackor skadades så
allvarligt att de fick avlivas.
Den 14 oktober angreps får utanför Karl Gustav. Tre tackor dödades och ytterligare tre var så
allvarligt skadade att de fick avlivas.
Den 17 oktober angreps får på en ny gård utanför Veddige. En tacka dödades.
Den 18 oktober angreps får utanför Rolfstorp. En tacka dödades och ytterligare en var så skadad
att den fick avlivas.

Motivering till beslutet
Skadegörande individ
Länsstyrelsen kan inte avgöra om det är en och samma individ som utfört alla angrepp. Det
finns däremot starka indikationer på att så är fallet. Att säkerställa att det är en och samma
vargindivid som gör upprepade angrepp är i praktiken mycket svårt och därför kan inte heller
lagen tillämpas på annat sätt än att det får vara en bedömning, vilket också ligger i linje med
Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt på varg (Rapport 6568, 2012). Enligt riktlinjerna bör
det inte innebära några hinder för att medge skyddsjakt om det inte är klarlagt vilken individ
som orsakat skadorna, samt om angreppen inträffat utanför ett känt revir bör de ha skett inom en
kort tidsperiod. Angreppen som förmodas utförts av samma individ började den 21 juli 2020 det
har därefter skett ytterligare minst nio angrepp. Efter att beslutet om skyddsjakt upphörde att
gälla den 7 oktober har Länsstyrelsen besiktigat ytterligare fyra nya angrepp inom sju dagar.
Samtliga angrepp har utförts inom ett sådant begränsat område och inom en sådan tidsperiod att
det finns anledning till att anta att angreppen utförts av samma vargindivid. Det finns heller inga
rapporter eller observationer mot talar mot att angreppen utförts av samma vargindivid. Då det
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inte säkert går att fastställa vilken eller vilka individer som orsakat samtliga angrepp
rekommenderas att skyddsjakten genomförs på eller i anslutning till angreppsplatser för att öka
chansen att fälla en skadegörande individ. I viss mån kommer även observationer och händelser
att användas i den mån de anses handla om en skadegörande individ.
Omedelbar verkställighet
Motivet för Länsstyrelsen att med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) besluta om att
beslutet ska gälla utan hinder av att det överklagas är att snabbt kunna verkställa en skyddsjakt.
Verkställigheten behöver vara snabb för att minimera antalet angrepp och därmed skadorna för
tamdjursägare samt för att maximera chanserna att avliva rätt djur. Ju längre tid det går efter ett
angrepp desto svårare är det att bedöma om det är den sannolikt skadegörande individen som är
i området.
Gynnsam bevarandestatus
Vargstammens storlek
Från inventeringen som genomfördes 2019/2020 beräknas antalet vargar till cirka 365, med ett
konfidensintervall mellan 289 och 474 vargar. Det är en ökning i Sverige från förra året då
antalet beräknades till 300, med ett konfidensintervall mellan 237 och 390. Naturvårdsverket
har fastställt det nationella referensvärdet till 300 vargar samtidigt som vargstammen utgörs av
en gemensam population som delas av Norge och Sverige. När stammen tillväxer ökar även
utrymmet för beslut om skyddsjakt efter varg utan att detta negativt påverkar vargstammens
storlek och tillväxt. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att antalet vargar överstiger det
nationella referensvärdet och att skyddsjakt efter en varg kan medges.
Skadegörande individ utifrån DNA
Vid besiktningar av angripna tamdjur samlas DNA-prover in i den mån det går från både saliv
och spillning. Målet är att säkerställa om det är en eller flera individer av varg som utfört
angreppen, och om det i så fall rör sig om genetiskt värdefull varg eller ej. Allt från insamling
till analys är en vansklig process och provsvar med DNA-profil kan därför inte alltid fås från
alla insamlade prov. Ett spillningsprov har insamlats den 12 juli, ca 37 km från angreppsplatsen
utanför Veddige. Observationer gjorda den 14, 15, 18 samt den 22 juli indikerar att det är
samma individ som förflyttat sig genom Halland. DNA-analysen visar att det är en hane G9-20
som har fötts i Björnås 4 reviret som ligger på gränsen mellan Dalarnas- och Gävleborgs län.
Salivprov från det tredje angreppet har gett resultat och bekräftar att det är samma vargindivid.
Salivprov som tagits från den 12 oktober och senare har skickats för analys men provsvar har
ännu inte meddelats.
Genetisk status på skadegörande individ
Att den skandinaviska vargstammen härstammar från ett litet antal individer innebär att flera är
nära besläktade. En hög inavelsgrad är försvårande och påverkar även bedömningen av artens
bevarandestatus. Hos den skandinaviska vargstammen har detta problem identifierats och en
förutsättning för en gynnsam bevarande status, samt att referensvärdet kan bibehållas på 300
vargar, är att det emellanåt invandrar vargar från östliga populationer. Dessa vargar kan bidra
till att minska inavelsgraden hos den skandinaviska vargstammen. På motsvarande sätt kan även
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deras avkommor bidra till detta, fast då i en mindre grad. Graden av påverkan en enskild individ
kan utgöra är även beroende av hur många syskon den har.
I det aktuella fallet är vargen G9-20 en F2: a. Detta innebär att han är andra generationens
avkomma till en immigrerad varg och särskild hänsyn kan behöva beaktas. Tredje generationens
avkomma (F3:or) klassas samtliga som varg med skandinaviskt ursprung. I samråd med Mikael
Åkesson, Grimsö forskningsstation, har det framkommit att den immigrerade vargen (F1) har
varit reproduktivt framgångsrik och har fått ett tämligen stort antal valpar (F2:or) som i sin tur
fått ett egna valpar (F3:or). Slutsatsen var att G9-20 som individ inte kan bidra nämnvärt till att
minska inavelsgraden i den skandinaviska vargstammen och att det därmed inte finns anledning
att vidta någon särskild hänsyn.
Skadeförebyggande åtgärder och annan lämplig lösning
Rovdjursavvisande stängsel
I rådets direktiv 98/58/EG den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur
framkommer i Bilaga punkt 12. - Djur som inte förvaras i byggnader skall, såvitt det är
nödvändigt och möjligt, ges skydd mot dåligt väder, rovdjur samt hälsorisker.
Mot bakgrund av detta har Naturvårdsverket, den 17 mars 2013, i en redovisning av ett
regeringsuppdrag tagit fram en vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid
rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden. Länsstyrelsen gör bedömningen att de områden
i Halland där angreppen har skett är att betrakta såsom ett särskilt tamdjurstätt område, fler än
50 fårbesättningar per 10 kvadratmil. I rapporten framkommer att Viltskadecenters
rekommendationer är att ett sådant område som saknar fast förekomst av varg inte ska
prioriteras för bidrag till permanenta skadeförebyggande åtgärder, e,g, rovdjursavvisande
stängsel. Länsstyrelsen anser att avsaknad av rovdjursavvisande stängsel inom ett område, där
bidrag inte bör prioriteras, ska inte utgöra grund för att neka skyddsjakt.
Länsstyrelserna bedömer det inte som rimligt att alla de fårhagarna i det aktuella landskapet på
kort tid ska kunna skyddas med rovdjursavvisande stängsel. Med tanke på att sporadisk
förekomst av s.k. vandringsvargar kan förekomma i hela länet och inte bara i det nu berörda
området så har det inte varit varken ekonomiskt eller praktiskt möjligt att genom
rovdjursavvisande stängsel förebygga den här typen av angrepp. Det kan inte heller bedömas
vara rimligt att sätta upp rovdjursavvisande stängsel i hela länet för att hantera sporadiska
förekomster av varg som angriper får. Länsstyrelsen har dock generellt uppmuntrat
tamdjursägare till att söka medel för rovdjursavvisande stängsel. Att öka användningen av
rovdjursavvisande stängsel är ett långsiktigt arbete och eftersom det inte finns någon permanent
förekomst av varg i ett visst område görs ännu inte någon skillnad på var i länet bidragen
beviljas. Effekten av rovdjursavvisande stängsel blir därför utspridd med stor risk att en varg
kommer till en hage som ännu saknar ett rovdjursavvisande stängsel.
Till sammanhanget hör även att det i Naturvårdsverkets förvaltningsplan för varg också framgår
att stängsel ska prioriteras till områden med revir. Eftersom det saknas revir i Hallands län har
inte uppsättning av rovdjursavvisande stängsel heller haft någon nationell prioritet. Under dessa
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omständigheter bedömer Länsstyrelsen inte att rovdjursavvisande stängsel är ett krav för att
kunna besluta om skyddsjakt.
Akutåtgärder
Efter ett rovdjursangrepp är det en förhöjd risk för ytterligare angrepp på samma plats under de
närmst följande 2-3 veckorna. Länsstyrelsen föreslår därför lämpliga skadeförebyggande
akutåtgärder i samverkan med djurägaren. Länsstyrelsen ska även vara behjälplig samt kunna
bistå med visst material. Beroende av djurslag, antalet djur, besättningar och betesfållornas
utformning m.m. lämnas olika rekommendationer. Djurägare har vid de fyra angrepp som skett
från den 12 oktober valt att stalla in sina kvarvarande djur. Inga upprepade angrepp på samma
besättning har därför skett.
Konsekvenser av skyddsjakt
Att Länsstyrelsen på eget initiativ fattar beslut om skyddsjakt efter ett upprepat antal angrepp
inom en begränsad tidsperiod förväntas öka förutsägbarheten inom rovdjursförvaltningen.
Länsstyrelsen bedömer att en ökad acceptans är nödvändig för att kunna bedriva en fungerande
rovdjursförvaltning. En ökad acceptans och ändamålsenlig rovdjursförvaltning bidrar också till
ökade chanser att upprätthålla och utveckla odlingslandskapet, vilket både bidrar till att skydda
de arter som lever där samt till en levande landsbygd. Sammantaget skapar detta en ökad
acceptans för rovdjuren och den rovdjurspolitik som förs i landet. Då det inte finns kännedom
om några andra vargar i området förväntas skador som orsakas av varg kommer att upphöra. De
intressen som kan komma att påverkas negativt kan i viss mån vara den pågående jakten efter
andra arter som förekommer inom området. Länsstyrelsen gör bedömningen att denna påverkan
på sin höjd endast är kortvarig och endast påverkar ett litet mindre område vid varje jaktförsök
och kan därför inte betraktas som allvarlig.
Konsekvenser om skyddsjakt inte genomförs – Annan lämplig lösning
Risken bedöms som stor för att angreppen kommer att fortsätta. En varg som upprepade gånger
angriper får i hagar orsakar stora kostnader och mycket oro. Acceptansen för närvaro av rovdjur
kommer också att minska om skadegörande individer får vara kvar. Länsstyrelserna bedömer
därför att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, för att angreppen ska
upphöra.
Skyddsjaktområde
Skyddsjaktområdet utgår ifrån det område där angrepp har skett och bör vara tillräckligt stort
för skyddsjakten effektivt ska kunna genomföras på en kvardröjande skadegörande varg. Då
flera av de senaste angreppen skett längre söderut har skyddsjaktområdet flyttats söderut jämfört
med tidigare beslut. Området begränsas av väg E20 i väster, väg 41 i norr, länsgränsen, samt
väg 154 i sydost enligt bifogad karta (bilaga 2).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket har den 21 april 2020, diarienummer NV-00303-20, med stöd av 24 a §
jaktförordningen (1987:905) beslutat att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt efter bland
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annat varg till samtliga länsstyrelser i Sverige utom Länsstyrelsen i Gotlands län. Delegeringen
gäller från den 1 juli 2020 till och med den 30 juni 2023. I 23 a § jaktförordningen står bland
annat:
Om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om
skyddsjakt meddelas
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan
egendom,
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter
Varg, lodjur och flera andra arter är strikt skyddade enligt art- och habitatdirektivet (Rådets
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter). Undantag från det strikta skyddet kan endast medges av skäl som finns i 23 a respektive
23 c §§ jaktförordningen.
För att underlätta skyddsjaktens genomförande beviljar Länsstyrelsen undantag från 9 §, 15 §
samt 21 § i jaktförordningen (1987:905).
Efter en samlad bedömning kommer Länsstyrelserna fram till att angreppen sannolikt kommer
att fortsätta om inte vargen avlivas. Det finns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt
för att minska risken för fortsatt upprepade angrepp i området. Länsstyrelserna bedömer att
skyddsjakt efter denna varg inte kommer att försvåra upprätthållandet av vargens gynnsamma
bevarandestatus i Sverige eller Götaland, detta oavsett den aktuella vargens genetiska status.

Information
Tillsyn av tamdjur
Länsstyrelsen ber de personer som får kopia av detta beslut att sprida det bland markägare och
djurägare inom jaktområdet. Länsstyrelsen bedömer att risken för angrepp är störst under natten.
För att ha bäst chans att lyckas med skyddsjakten, behöver jägarna vara på plats så snart som
möjligt efter ett angrepp. Djurägarna ombeds därför, att under den tid som skyddsjakten pågår,
se till sina djur innan natten, samt som en första åtgärd på morgonen för att öka mänsklig
närvaro och öka chanserna till att snabbt upptäcka ett eventuellt angrepp. Om det har skett ett
angrepp bör kontakt snarast tas med Länsstyrelsen. En tidig kontakt med Länsstyrelsen om ett
förmodat angrepp kan underlätta skyddsjaktens genomförande.
Skyddsjakt på enskilds initiativ
Enligt 28 § jaktförordningen får, om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper
tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, åtgärder vidtas för att
skrämma bort rovdjuret.
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Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda
tamdjuret
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är
omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i
omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns
skälig anledning att befara ett angrepp där.
Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat
lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.
Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen.
Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen.

Du kan överklaga beslutet
Länsstyrelsernas beslut om skydds- och licensjakt efter björn, varg, järv och lo kan överklagas
till förvaltningsrätten i Luleå.
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Jörgen Peters med biträdande naturvårdsdirektör Karin Valtinat
som föredragande.

Jörgen Peters
Karin Valtinat
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter
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Sändlista
Polismyndigheten i Region väst
Naturvårdsverket
Jaktdatabasen Naturvårdsverket
Viltskadecenter, e-post
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Naturhistoriska riksmuseet
Nyhetsbyrån Sirén
Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län, e-post
Länsstyrelsens fältpersonal, e-post
Jägareförbundet Hallands län
Naturskyddsföreningen Hallands län
Jägarnas Riksförbund Hallands län
LRF Halland län
Nyhetsbyrån Sirén
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
N-RB-Info halland

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Jaktområde

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning 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 i Hallands län antingen via e-post; halland@lansstyrelsen.se, eller
med post; Länsstyrelsen i Hallands län,301 86 Halmstad.
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.
[ <-Tomma rader]Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,


hur du vill att beslutet ska ändras, samt



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, och



annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

[ <-Tomma rader]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.
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Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, halland@lansstyrelsen.se.
eller via växeltelefonnummer 010 - 224 30 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret
finns uppe till höger på första sidan.

Bilaga 2, separat dokument.
Karta över skyddsjaktområdet

