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Beslut om utökad tilldelning för licensjakten efter varg 
i Gävleborgs län 2021

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 f § jaktförordning (1987:905) om utökad 
tilldelning för licensjakten efter varg i Gävleborgs län 2021. Den utökade 
tilldelningen innefattar fyra (4) vargindivider i jaktområde Andån.

Detta är ett tilläggsbeslut från beslutet med dnr 7424-2020 daterat den 29 
september 2020. Villkor, bakgrund och motivering är således densamma om 
inget annat framkommer i detta beslut. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska 
gälla även om det överklagas. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 29 september 2020 om licensjakt efter varg i 
reviren Ryssjön och Andån, Gävleborgs län (dnr 7424-2020). Syftet med 
licensjakten är att glesa ut vargstammen där den är som tätast genom att 
upplösa utvalda revir. Licensjakten i reviret Andån avlystes den 3 januari 2021 
då den ursprungliga tilldelningen om sex (6) vargar hade fällts. När jakten 
avlysts kom det direkt rapporter om att fler vargar fanns kvar i jaktområdet. 

Länsstyrelsen har sedan den första oktober 2020, då varginventeringen startade, 
samlat spillningsprover i jaktområdet för DNA-analys. Det har då framkommit 
att reviret Andån består av minst tio olika individer, alfaparet och åtta 
avkommor från dessa.

När det ursprungliga beslutet togs hade inte årets inventering av varg inletts och 
därför fanns inte kunskap om hur stor familjegruppen var i Andån. Därför 
angavs schablonsiffran sex som tilldelning.
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Förutsättningarna för jakten och gällande bestämmelser för detta beslut framgår 
av tidigare meddelat beslut (dnr 7424-2020).

Motivering till beslutet
För att uppnå syftet med licensjakten finner länsstyrelsen att det är skäligt att 
öka tilldelningen med fyra (4) vargindivider i jaktområde Andån.

Förutsättningarna för jakten och gällande bestämmelser för detta beslut framgår 
av tidigare meddelat beslut (dnr 7424-2020).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 23 f § jaktförordning (1987:905) får beslut om licensjakt som har fattats 
enligt 23 e §  ändras om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av 
någon annan särskild anledning.

Övriga bestämmelser för detta beslut framgår av tidigare meddelat beslut (dnr 
7424-2020).

Information
Information om denna ändring kommer att delges anmälda jaktledare samt 
övriga personer som anmält sig till länsstyrelsens SMS-tjänst via SMS. 
Information kommer även att finnas på länsstyrelsens hemsida, 
www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Joel Isensköld med handläggare Simon 
Viklund som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia till
Naturvårdsverket
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län
Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet
Skandulv

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Bilaga 1
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 Gävleborg antingen via e-post; gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle.

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, gavleborg@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange diarienummer 13-2021.
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