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Utökning av jaktområde för licensjakt efter varg 2021 

Beslut 

Länsstyrelsen beslut om en utökning av det område inom vilket licensjakt 

efter varg får ske 2021, så att området får de gränser som framgår av bilaga 

1. Villkor för licensjakten i övrigt finns i Länsstyrelsens beslut från den 30 

november 2020 i ärende 218-8065-2020. 

Jakt på varg 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 §§ jaktlagen. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) att 

detta beslut ska gälla även om det överklagas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutade den 30 november 2020 om licensjakt på varg i ett 

område som omfattar reviret Stora Bör. (dnr: 218-8065-2020). Jaktområdet 

avgränsades utifrån uppgifter från senaste inventeringssäsong, 1 oktober 

2019 – 31 mars 2020. Sedan beslutet fattades har en ny inventeringssäsong 

inletts och nya uppgifter om revirets utbredning har tillkommit. Individer 

från reviret har nyligen identifierats med hjälp av DNA-prov öster om 

jaktområdet, vilket gör att Länsstyrelsen bedömer att jaktområdet ska utökas 

fram till väg 175 i öst och E18 i sydöst, enligt karta i bilaga 1. 

 

Motivering till beslutet 

Strategin för att uppnå syftet med jakten är att ta bort hela reviret. Därför 

behöver jaktområdet avgränsas så att det finns goda förutsättningar att 

samtliga individer i reviret kan fällas, samtidigt som risken att individer från 

andra revir minimeras.  

 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Bestämmelser för beslut om licensjakt efter varg finns i 23c – 23f §§ i 

jaktförordningen, där det enligt 23 f § är möjligt att ändra beslutet om det 

behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av någon annan särskild 

anledning.  
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Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt efter varg 

till Länsstyrelserna i det Mellersta Rovdjursförvaltningsområden genom 

beslut den 7 juni 2020 (NV-02807-20). 

 

Information 

Kontaktuppgifter och information om hur man anmäler sig som jaktledare 

finns på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

 

Kungörelsedelgivning 

Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom 

kungörelsedelgivning. Beslutet fattas med stöd av 49 § delgivningslagen 

(2010:1932). Meddelande om beslutets huvudsakliga innehåll samt om var 

och när det hålls tillgängligt införs inom tio dagar efter beslutsdatum i Post 

och inrikes tidningar. Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt 

hos Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5 samt Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/varmland 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av verksamhetschef Torben Ericson med 

rovdjursansvarig Maria Falkevik som föredragande. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Bilagor: 

1. Karta över jaktområdet 

2. Överklagandehänvisning 

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/varmland
http://www.lansstyrelsen.se/varmland
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 

Karta över jaktområde 
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  Bilaga 2 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 

 

 

 
Du kan överklaga beslutet 

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 Värmland antingen via e-post; varmland@lansstyrelsen.se, eller 

med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad. 

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, 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. 

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, varmland@lansstyrelsen.se, 

eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00. Ange diarienummer 10739-2020. 

 

 


