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Ändring av beslut om skyddsjakt efter varg i Sjundareviret 

Beslut
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att ändra, 
med stöd av 39 § förvaltningslagen (2017:900), sjätte strecksatsen under villkor i meddelat 
beslut den 1 oktober 2021. Ändringen innebär att strecksats sex har följande lydelse. 

- Jakt får bedrivas på varg som uppträder inom en radie på 200 m från en fårhage eller i en 
fårhage. Jakten kan upptas efter varg och fortsätta inom hela jaktområdet med hjälp av 
spårupptag och fortsatt spårning med hund. Spårning får endast påbörjas i samråd med 
jaktledaren.

I övrigt gäller Länsstyrelsernas beslut meddelat den 1 oktober 2021. Ändrat beslut bifogas 
och ersätter därmed tidigare meddelat beslut.   

Skäl till ändring
Länsstyrelserna meddelade tillstånd till skyddsjakt den 1 oktober 2021. Förordnad 
jaktledare har därefter informerat Länsstyrelsen om att följande villkor är otydligt.  
Länsstyrelserna konstaterar att villkoret kan tolkas såsom att jakt endast får bedrivas inom 
en radie av 200 meter från en fårhage. Då det varit Länsstyrelsernas avsikt att medge jakt 
inom hela jaktområdet, men att spårupptag först ska ske i anslutning till fårhage, 
förtydligas villkoret genom detta beslut. Länsstyrelserna bedömer att 39 § 
förvaltningslagen är tillämplig i detta fall. 

Beslut för Länsstyrelsen i Södermanlands län har fattats av avdelningschef Henrietta Schönenstern 
med enhetschef Tim Lux som föredragande. I handläggningen av beslutet har även länsjurist Maria 
Pettersson medverkat. 

Beslut för Länsstyrelsen i Stockholms län har fattats av miljödirektör Johanna Lindgren och 
enhetschef Sara Sundin som föredragande. I handläggningen av beslutet har även jurist Jenny 
Sundberg medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga 1 Hänvisning för överklagan
Bilaga 2 Länsstyrelsernas beslut med ändrat vilkor markerat. 
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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 ditt 
skriftliga överklagande till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 
Nyköping.
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 ditt överklagande 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, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 6938-2021.


