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Beslut
Datum
2020-09-07

Naturvårdsenheten
Bitti Jonasson
010-2253608

Diarienummer
218-5993-2020

Naturskyddsföreningen Västra Härjedalen
c/o Mats Ricklund

Beslut om att avvisa begäran om sövning och
flytt av myskoxe
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avvisa Naturskyddsföreningens begäran om att söva och flytta
myskoxe till lämpligt fjällområde.

Ansökan
Naturskyddsföreningen Västra Härjedalen ansöker om tillstånd att söva och flytta en
myskoxe från bebyggt område i Svenstavik-området, Bergs kommun, till lämpligt
fjällområde.
Den aktuella myskoxen, en tjur, lämnade 2018 den lilla flocken av viltlevande
myskoxar i Härjedalsfjällen. Detta är inte ett ovanligt beteende hos myskoxtjurar. Vissa
kan leva ett kringströvande ensamliv under sommaren för att återförena sig med flocken
inför brunsten, eller någon kan tvingas bort från flocken efter brunstuppgörelser med
ledartjuren.
Den nu aktuella tjuren har vandrat runt i Härjedalen och Västjämtland under två år och
har observerats på många olika platser.
Senaste tiden har myskoxen befunnit sig i områden där det bor förhållandevis flera
människor vilket medför vissa risker att den kan orsaka problem för boende och
tamdjursägare, som nedrivna stängsel. Även om myskoxar i grunden är fredliga och
fridsamma till sin natur, finns en risk att nyfikna människor går för nära och provocerar
myskoxen. Det bästa vore naturligtvis, om myskoxen självmant går vidare och söker sig
till områden där den kan få vara i fred, utan mänsklig störning.
Det är nu brunsttid för myskoxarna. Den aktuella tjuren är ensam och vi bedömer att
risken ökar att han kan bli stressad och provocerad av nyfikna/okunniga/dumdristiga
människor. Om något allvarligt skulle inträffa skulle det vara förödande, för eventuella
drabbade, för ansvariga myndigheter – och inte minst för myskoxarna.
Vi vill inte att myskoxen ska bli ett polisärende där den skjuts i onödan för att den har
orsakat, eller bedöms kan komma att orsaka, problem.
Med detta som bakgrund ansöker Naturskyddsföreningen Västra Härjedalen om
tillstånd att söva och flytta den aktuella myskoxen från bebott område i Svenstavikområdet, Bergs kommun, till lämpligt fjällområde, företrädesvis myskoxens hemområde
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väster om Tännäs. Detta kommer i så fall att genomföras av personer med mångårig
erfarenhet av motsvarande insatser, under ledning av erfaren veterinär samt i samarbete
med förvaltande myndigheter. Väl uppe på fjället, där myskoxarna normalt tillbringar
vinterhalvåret, finns kanske en möjlighet att myskoxtjuren kan återförenas med sin
flock. Om inte, så befinner han sig i alla fall i ett för honom välbekant område, där
riskerna för konfrontationer med människor eller tamdjur är minimala.
Alla insatser, som är förenade med en sådan flytt, bekostas av Naturskyddsföreningen
Västra Härjedalen. Men vi behöver myndigheternas bistånd i form av nödvändiga
tillstånd.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsens bedömning är att det saknas stöd i lag för att handlägga detta ärende.
Länsstyrelsens bedömning är att fångst regleras i 31 § jaktförordningen. Enligt 2 §
jaktlagen är definitionen av jakt att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter,
spåra eller förfölja vilt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på 31 § jaktförordningen stycke 2
31 § Även om jakt annars inte är tillåten får genom föreskrifter eller beslut i det
enskilda fallet
1. Naturvårdsverket ge tillstånd till jakt om det behövs för forsknings- eller
utbildningsändamål, för återinplantering eller återinförande av en art eller för den
uppfödning som krävs för detta, och
2. länsstyrelsen ge tillstånd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur under strängt
kontrollerade förhållanden, om det behövs för att tillgodose viltförvaltningen.
En förutsättning för att jakt enligt första stycket ska kunna tillåtas är att det inte finns
någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Tillstånd enligt första stycket 2 får inte avse arter som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N eller n.

Information
Naturvårdsverket kan, med stöd av 31 § punkt 1 i jaktförordningen ge tillstånd till jakt
om det behövs för forskning, utbildning, för återinplantering eller återförande av en art
eller för den uppfödning som krävs för detta.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonsson med vilthandläggare Olov Hallquist som
föredragande. Naturvårdshandläggare Caroline Westerlund har medverkat i beslutet.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Sändlista
Naturskyddsföreningen Västra Härjedalen
Naturvårdsverket
Polisen

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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2020-09-07
218-5993-2020

Du kan överklaga beslutet

[ Val av överklagning ny]
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Naturvårdsverket.
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 Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen Jämtlands län,831 86 Östersund.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del
av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att
länsstyrelsen skickade 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 Naturvårdsverket 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 överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

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, jamtland@lansstyrelsen.se. eller
via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe
till höger på första sidan.

