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Beslut
Datum
2021-09-21

Naturvårdsenheten

Diarienummer
218-7570-2021

Enligt sändlista

Beslut om omfördelning av kvarvarande
tilldelning vid licensjakt efter björn inom
Jämtlands län 2021
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att omfördela den kvarvarande tilldelningen vid årets licensjakt
efter björn inom länet. De björnar som kvarstår får från och med den 22 september 2021
fällas inom hela länet utan hänsyn till tidigare områdesindelning.
Länsstyrelsen beslutar att i övrigt gäller samtliga villkor som specificerats i beslutet i
ärende 218-4559-2021, Beslut om licensjakt efter björn i Jämtlands län 2021.
Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av
bilaga 1.

Bakgrund till beslutet
Den 28 juni 2021 beslutade Länsstyrelsen om licensjakt efter björn inom länet. I
beslutet med diarienummer 218-4559-2021 framkommer att totalt 200 björnar får fällas
i länet. I beslutet framkommer också fördelningen av kvoten inom de olika jaktområden
som beslutats. Det framkommer också att Länsstyrelsen under den pågående jakten kan
komma att omfördela kvoten mellan jaktområden om det bedöms nödvändigt för att
uppnå syfte och mål med licensjakten.

Motivering av beslutet
Under september har avskjutningstakten vid licensjakten avtagit och Länsstyrelsen ser
att det finns en risk att den beslutade tilldelningen om 200 björnar inte kommer fällas
om den kvarvarande tilldelningen inte omfördelas. För att fylla kvoten och skapa
möjlighet att uppnå det syfte och mål som tidigare beslutats bedömer Länsstyrelsen
därför att det är nödvändigt att besluta om en omfördelning av kvoten.

Information
Utöver föredragande handläggare har även jurist Ian Kindstrand samt
inventeringssamordnare Nicklas Rumm varit delaktiga i ärendets handläggning.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Web

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Örjan Stefansson med naturvårdshandläggare Emma
Andersson som föredragande.
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Kopia till
Naturvårdsverket
Länets samebyar
Länsstyrelserna i norra rovdjursförvaltningsområdet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Sametinget
Viltskadecenter
Skandinaviska Björnprojektet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Jordbruksverket
Polismyndigheten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Naturhistoriska Riksmuseet
Miljödirektoratet (Norge)
Statsførvalteren i Tröndelag
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län
Jägareförbundet Mitt Norrland
Jägarnas Riksförbund

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

3 (3)

Beslut
Datum
2021-09-21

Diarienummer
218-7570-2021

Bilaga 1, hur beslutet kan överklagas

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen
i Jämtlands län, 831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
jamtland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.
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 om 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 eller inte. Om
någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden
tre veckor från det datum som står på beslutet. Ditt överklagande ska innehålla:





vilket beslut som överklagas
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:
Personnummer, adress till bostaden, telefonnummer där du kan nås och eventuellt övriga
uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig.
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010 -

225 30 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet

