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Beslut
Datum
2022-05-19

Ärendebeteckning
218-7985-2022

Länsstyrelsen Östergötland

Tillstånd till jakt efter gråsäl på allmänt vatten
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att jakt efter gråsäl i enlighet med
Naturvårdsverkets beslut (NV-07644-21) får ske på sådant allmänt
vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra
stycket jaktlagen (1987:259) inom Östergötlands län.
Beslutet gäller från och med den 6 juni 2022 till och med den 15 januari
2023.
Detta beslut ersätter tidigare beslut 2022-04-26, Dnr:218-6411-2022,
med stöd av 38§ förvaltningslagen (2017:900)

Villkor
Detta tillstånd omfattar endast jakt i enlighet med Naturvårdsverkets
beslut om licensjakt efter gråsäl (2022-04-13, NV-07644-21)
-

Förutsättningarna i det beslutet ska vara uppfyllda och ställda
villkor ska följas.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket beslutade den 13 april 2022 om licensjakt efter gråsäl
(NV-07644-21). Av beslutet framgår att Länsstyrelsen med stöd av 47 §
jaktförordningen får meddela tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten
och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket
jaktlagen.

Motivering till beslutet
Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl i
Östergötlands län. För att underlätta genomförandet av jakten och för att
bidra till en så hög andel som möjligt av de tilldelade sälarna fälls, anser
länsstyrelsen att detta tillstånd kan utfärdas.
Postadress:581 86 Linköping

Telefon: 010-223 50 00

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/ostergotland
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 § jaktlag (1987:259) har en fastighetsägare rätt att jaga på
allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand, intill 100 meter från
strandlinjen. Om detta skulle medföra att flera fastighetsägare får jakträtt
på samma vattenområde, skall var och en av dem ha jakträtt på den del
av området som är närmast dennes strand. På annat allmänt vatten
liksom på sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något
hemman, får jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd.
Enligt 47 § första stycket jaktförordning (1987:905) får Länsstyrelsen
meddela tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar,
klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen.
Av 58 § p 9 jaktförordning (1987:905) framgår att Länsstyrelsens beslut
enligt 47 § första stycket inte får överklagas.
Enligt 38 § Förvaltningslag (2017:900) ska en myndighet ändra ett
beslut som den har meddelat som första instans om
1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt
hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av
någon annan anledning, och
2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till
nackdel för någon enskild part.

Information
På Länsstyrelsens webb finns Sjöfartsverkets karta över allmänt vatten
tillgänglig. Det är upp till varje enskild jägare att se till att jakten bedrivs
inom sådant område som avses i beslutet.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 50 00 eller via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 7985-2022 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövdingen Carl Fredrik Graf med
vilthandläggaren Fredrik Näsman som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också länsjuristen Kjell Hemblom medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Överklagande
Enligt 58§ jaktförordning (1987:905) får inte detta beslut överklagas.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas Riksförbund
Naturvårdsverket
Polismyndigheten Region Öst
Kustbevakningen
Skärgårdsrådet
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