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Postadress: 801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00 E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/gavleborg  

Beslut om ändrat jaktområde för licensjakten 
efter varg i Dalarnas och Gävleborgs län 2022  

Beslut 
Länsstyrelsen i Dalarnas län och Gävleborgs län beslutar med stöd av 
23 f § jaktförordning (1987:905) om ändrat jaktområde efter sex (6) 
vargar i reviret Gullsjön. Jaktområdet framgår av bilaga 2.  

Detta är ett ändringsbeslut från beslutet den 29 september 2021 med 
dnr 218-16817-2021 (Dalarnas län), och dnr 7411-2021 (Gävleborgs 
län). Villkor, bakgrund och motivering är således densamma om inget 
annat framkommer i detta beslut. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) 
att detta beslut ska gälla även om det överklagas. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen fattade den 29 september 2021 beslut om licensjakt 
efter varg i reviret Gullsjön.  

Det ursprungliga beslutet om licensjakt fattades innan 
inventeringssäsongen hade startat. Länsstyrelsen har nu samlat in mer 
information om revirens utbredning genom inventering och insamling 
av DNA-prover. Länsstyrelsen Gävleborg beslutade även om 
skyddsjakt (dnr 8321-2021, 8406-2021, 8467-2021) i området söder 
om den ursprungliga kartan den 2 december 2021, där länsstyrelsen 
utöver aktiviteten som skyddsjakten innebar även bad om hjälp med 
insamling av information kring hur vargarna rör sig. Inventeringen 
tillsammans med underlagen som inkommit i samband med 
skyddsjakten har resulterat i ny kunskap om reviret och länsstyrelsen 
korrigerar därför jaktområdets gränser. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen korrigerar jaktområdets gränser utifrån senaste kunskap 
om revirets utbredning, i syfte att säkerställa att jakten sker strikt 
kontrollerad och att den riktas mot rätt vargar tillhörandes det 
utpekade reviret.  
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Bestämmelser som beslutet grundas på 
23 f § jaktförordningen, Om beslut om licensjakt har fattats enligt 23 e 
§ får beslutet ändras om det behövs med hänsyn till nya 
omständigheter eller av någon annan särskild anledning. 

Enligt 4 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för 
länsstyrelsernas beslut om licensjakt efter varg (2014:24) ska 
Länsstyrelsen föreskriva var i länet jakt får bedrivas.  

Övriga bestämmelser för detta beslut framgår av tidigare meddelat 
beslut med dnr 218-16817-2021 (Dalarnas län), och dnr 7411-2021 
(Gävleborgs län). 

Information 
Information om denna ändring kommer att delges anmälda jaktledare 
samt övriga personer som anmält sig till Länsstyrelsen SMS-tjänst via 
SMS. Information kommer även att finnas på respektive länsstyrelses 
hemsida.  

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 10 
dagar i Post och inrikes tidningar. 

 Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos Länsstyrelsen 
i Dalarnas län, Åsgatan 38, 791 84 Falun och Länsstyrelsen 
Gävleborg, Borgmästarplan, Gävle samt på respektive länsstyrelses 
hemsida.  

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av avdelningschef Joel Isensköld i Gävleborgs län 
och enhetschef Caroline Dickson i Dalarnas län. I Gävleborgs län har 
vilthandläggare Sandra Wahlund varit föredragande och i Dalarnas län 
har vilthandläggare Maja Widell varit föredragande.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
2. Karta över jaktområde 
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten  
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. 
• 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. 
• 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 9752-2021, 218-22066-2021.  
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Karta över jaktområde  
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