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Beslut om skyddsjakt på varg

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 a och b §§ i jaktförordningen (1987:905) samt 
Naturvårdsverkets delegeringsbeslut den 4 april 2020 (NV-00303-20) om skyddsjakt 
efter en (1) varg som befinner sig bland renar i ett område norr om Överkalix. 
Länsstyrelsen beslutar vidare att nedan angivna villkor ska gälla för beslutet. Jakt 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 §§ i samma lag.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut gäller utan 
hinder av att det överklagas.

Villkor

Vilket djur får fällas?
Skyddsjakt tillåts på en (1) vargindivid i angivet område enligt bifogad karta i bilaga 1. 
Den vargindivid som fälls ska vara den individ som nu orsakar allvarlig skada eller 
störning i ett för renskötseln betydelsefullt område. 

När får jakten bedrivas?
Skyddsjakt får bedrivas från och med den 11 december till och med den 17 december 
2020.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 9 och 15 §§ jaktförordningen att skyddsjakt får ske 
dygnet runt och att belysning får användas.

Var får jakten bedrivas?
Skyddsjakten får bedrivas inom angivet område enligt karta i bilaga 1. Jakten får 
avslutas inom 10 km utanför det angivna jaktområde. 

Med stöd av 24 d § jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att jakt får ske på annans 
jaktområde. 
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Vilka får utföra jakten?
Länsstyrelsen fältpersonal ansvarar för att genomföra jakten och utser inom sig 
jaktledare. Skyddsjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid 
varje jakttillfälle. Jaktledaren utser övriga jaktdeltagare. 
Jaktledaren ansvarar för följande:

1. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om 
villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar, 
gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för skyddsjaktens 
genomförande.

2. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att samtliga jaktdeltagare 
måste medföra giltigt statligt jaktkort och eventuellt vapenlicens under jakten.

3. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många djur 
som återstår av tilldelningen där skyddsjakten bedrivs. 

4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är 
särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst 
två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket 
jaktförordningen. 

5. Ansvarig jaktledare svarar för att kommunikationsvägarna under skyddsjakten 
säkerställer att villkoren för jakten följs.

Återrapportering
Jaktledaren ska innan varje jakttillfälle meddela tidpunkt för jakten till polisen. 
Jaktledaren ska även informera polisen när jakten har avlysts. 

Jaktmedel och metoder
Enligt 14-16 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens
vilt (NFS 2002:18) krävs för jakt på varg kulpatroner som tillhör minst klass 1. Dispens 
för användandet av hagelvapen utfärdas av Naturvårdsverket.

Med stöd av 18 § jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att hund får användas vid 
skyddsjakten. Högst två hundar får användas som ställer eller förföljer vargen. 
Hundarna får inte bytas ut under samma dag.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 21 § jaktförordningen om undantag från 31 § 
jaktlagen att jakt får bedrivas från motordrivna fortskaffningsmedel. Vargen får sökas 
från snöskoter för att fastställa dess ungefärliga vistelseplats, så kallad ringning. 
Avlivning får inte ske från snöskoter. Undantaget ger inte rätt att från snöskoter skjuta, 
genskjuta eller förfölja vargen. Undantaget ger inte heller rätt att utnyttja snöskotern för 
att hindra vargen från att undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från den 
som jagar.
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Länsstyrelsen beslutar vidare att skyddsjakten får genomföras från helikopter. I det fall 
skyddsjakten genomförs från helikopter ska pilot och skytt ha genomgått utbildning för 
ändamålet, alternativt ha erfarenhet av liknande uppdrag.

Med stöd av 23 § jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att de som deltar i 
skyddsjakten får under dess bedrivande medföra vapen på snöskoter för transport till 
och från, samt inom det aktuella skyddsjaktområdet. Vapnen ska vid färd vara 
nedpackade och tömda på ammunition.

Länsstyrelsen erinrar om att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt 
lidande.

Hantering av fälld varg
Flådd helkropp samt referensprov i form av hudbit tillfaller staten och skickas till 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt. 

Skinn från fälld varg förses vid besiktningen med transponder (mikrochip) som bevis på 
att vargen är lagligt fälld. Skinnet tillfaller därefter jakträttshavaren. 

Beskrivning av ärendet

Samebyns ansökan
Pirttijärvi sameby inkom den 8 december 2020 med en ansökan om skyddsjakt på en 
varg. Samebyn uppger att en varg har drivit renar i berget i Äijävaara och rivit en 
renkalv. De misstänker att vargen fortsatt att följa renarna och att den troligen rivit fler. 
Samebyn befarar att vargen kommer att orsaka mycket stor skada, eftersom det är stor 
risk att den stannar i området. 

Samebyn beskriver att de har enorma kalvförluster, där två olika renhjordar uppvisar 48 
% respektive 70 % kalv per vaja. Samebyn tror att detta beror på att varg har funnits 
inom samebyns område under sensommaren och hösten, och poängterar att det fanns en 
dokumenterad vargindivid i länet i juli månad. De uppger även att de sedan länge har 
överskridit 10 % förlust till rovdjur som de förväntas tåla. 

Under samtal med samebyn den 9 december uppger samebyn att det finns ca. 100 renar 
i det område som vargspåren leder in i. Några kilometer västerut finns ytterligare 300-
400 renar, och samebyn är orolig för att vargen kommer att söka sig dit. De har ringat 
vargen och kommer att fortsätta att bevaka om vargen rör sig ut från området. 

Samebyn ser ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt. I dagsläget är renarna på 
fribete med stödutfodring men samebyn har inget hägn stort nog att rymma alla renar.  

Dokumenterade skador och störning 
När Pirttijärvi samebys ansökan inkom den 8 december hade en renkalv bekräftats vara 
dräpt av varg i samebyn. Den 10 december dokumenterade samebyn tillsammans med 
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Länsstyrelsens naturbevakare att vargen, som befarat, hade rört sig västerut och nu var 
alldeles vid den stora renhjorden. Vargen hade jagat ren under natten. Samebyn och 
naturbevakaren hittade en dräpt ren och blodspår, och bedömde att vargen var kvar i 
närområdet. 

Samebyn berättar att det har varit svårt att samla renar då de har varit mycket utspridda. 
En sådan skingring av renar  är en vanlig  konsekvens av att en varg vistas i området 
och gör det mycket svårt att hantera renhjorden och vidta förebyggande åtgärder såsom 
utökad bevakning. 

Vargen har därefter fortsatt att jaga och skingra renar, vilket utgör ett problematiskt 
beteende som kan leda till stora skador inom en kort tid. 

Skadegörande individ
Rapporter om varg i ett område väster om Hedenäset inkom till Länsstyrelsen i början 
av december 2020 . Den 5 december fotograferades varg på en åtelkamera i samma 
område. Därifrån kunde vargindividen spåras norrut till Äijävaara, lokaliserat i 
Pirttijärvi sameby. DNA har samlats in och skickat in för analys. Analysresultatet har 
ännu inte inkommit till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens naturbevakare gör bedömningen att det är samma varg som var i Ängeså 
sameby i slutet av november. Denna varg bekräftades vara en tidigare okänd finsk-rysk 
immigrant, G85-20. Det är därför sannolikt att den varg som nu är föremål för 
skyddsjakt i Pirttijärvi är en genetiskt viktig individ som har uppehållit sig i samma del 
av länet i över två veckor. 

Tidslinje

24 - 26 nov Varg spåras i Ängeså sameby, väster om Kalixälven. 
DNA-prov visar en finsk-rysk immigrant (G85-20).

5 dec Varg på bild från viltkamera i Liehittäjä sameby, sydväst om Hedenäset. 
Dräpt renkalv och jagat renar ut på is på sjön. 

6 – 8 dec Länsstyrelsens naturbevakare spårar vargen från viltkameran norrut. 
DNA samlas in i Vuomajärvi och skickas på analys.  

8 dec Vargen spåras och ringas norr on Äijävaara. Fler jaktspår, och dräpt ren.  

9 dec Vargen har lämnat ringen men bedöms vara kvar i området. DNA samlas 
in i Posjärv och skickas på analys. 

10 dec Vargen vänder västerut mot en större renhjord och jagar ren. En dräpt ren 
hittas på morgonen.

11 dec  Vargen har tagit sig över Kalixälven och in bland renar i Ängeså sameby 
under natten. Samebyn har inte hunnit dokumentera några dräpta renar på 
morgonen. 
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Förlustsiffror enligt produktionsmodellen
Pirttijärvi sameby har rapporterat in sina förluster via förvaltningsverktyget. Förlusterna 
till rovdjur de senaste åren ligger mellan 20-30%.

Samebyn rapporterar preliminärt att kalvprocenten ligger på 45%. Det kan vara en 
konsekvens av ett dåligt betesår men kan också vara tecken på ett hård rovdjurstryck.

Skadeförebyggande åtgärder
Pirttijärvi har utökat sin bevakning så mycket som möjligt sedan vargen upptäcktes. 
Detta har varit ett hårt arbete eftersom det bara finns två renskötare i samebyn. Vargen 
har inte lämnat området trots utökad bevakning och aktivitet på natten. 

Det aktuella området gränsar till andra samebyar. Om vargen skulle flytta sig från 
området är sannolikheten stor att den skulle orsaka omfattande problem i 
omkringliggande samebyar. Liehittäjä sameby rapporterar till exempel att eftersom 

Figur 1. Vargspår och dräpta renar som dokumenterats i området sedan 26 november 2020.
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vargen har varit på deras marker avser samebyn att flytta hela renhjorden ner till 
Seskarö tidigare än planerat. 

Bakgrund

Vargförekomst i Sverige
Enligt senaste populationsberäkningen fanns det under säsongen 2019/2020 cirka 365 
vargar i Sverige, vilket är en ökning från tidigare år och ligger över referensvärdet för 
gynnsam bevarandestatus. Eftersom den skandinaviska vargstammen har en relativt 
smal avelsbas riskerar den att drabbas av negativa effekter av inavel utan tillskott av 
gener från invandrande vargar. Vid en population på 300 individer behöver, enligt 
Naturvårdsverket, en ny varg nå populationen vart 5:e år. En finsk-rysk varg som rörde 
sig i Jämtlands län har sedan i mars 2020 bekräftats vara del av ett revirmarkerande par i 
Deisjöreviret i Innlandets fylke. Trots att detta är på den norska sidan rör det sig om 
samma geografiska population som finns på den svenska sidan (Figur 2). Detta innebär 
att det finns bra förutsättningar för genetisk spridning från Deisjöreviret till svenska 
revir.

Figur 2. Vargpopulationen, familjegrupper (cirklar) och 
revirmarkerande par (trianglar) vintern 2019/2020.



BESLUT
Datum
2020-12-11
 

Diarienummer
218-16576-2020
 

7 (13)

Juridiska förutsättningar för skyddsjakt
Beslut om skyddsjakt efter varg kan fattas med stöd av 23 a och 23 b §§ 
jaktförordningen. I beslutet har även reglerna i artikel 12 och undantagsreglerna 
beträffande jakt i artikel 16 i Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) beaktats. För att 
skyddsjakt ska kunna medges krävs att förutsättningarna i 23 a § jaktförordningen är 
uppfyllda. Skyddsjakt får enligt bestämmelserna medges av hänsyn till allmän hälsa och 
säkerhet och/eller för att förhindra allvarlig skada om det inte finns någon annan 
lämplig lösning och om de inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus 
hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

Naturvårdsverket har i beslut den 04 april 2020 (NV-00303-20) överlämnat rätten att 
fatta beslut om skyddsjakt efter björn, varg, järv och lodjur till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län. För björn, lodjur och varg gäller delegeringsbeslutet från och med 1 
juli 2020 till och med 30 juni 2023.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall och bedömer skadornas 
omfattning, om skadeförebyggande åtgärder gjorts, vilka möjligheter till förebyggande 
av skada som finns samt möjlighet till annan lämplig lösning än skyddsjakt. 
Länsstyrelsen bedömer även om skyddsjakt kan försvåra upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus för arten. Vidare bedömer Länsstyrelsen om det går att 
identifiera särskilt skadegörande individer eller särskilt skadeutsatta områden.

Påverkan på gynnsam bevarandestatus
Vargstammen i Sverige har uppnått gynnsam bevarandestatus och Länsstyrelsen gör 
bedömningen att skyddsjakt på denna individ inte kommer att försvåra upprätthållandet 
av GYBS. 

Enligt Naturvårdsverkets femåriga plan för genetisk förstärkning av vargstammen 
framgår att renskötselområdet har en viktig uppgift när det gäller att möjliggöra för 
genetiskt viktiga vargar att nå den mellansvenska vargstammen. Detta förutsätter att en 
varg visar tecken på att fortsätta sin vandring söderut. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att det är osannolikt att den spårade vargen kommer att nå den svenska vargstammen 
eftersom senaste tidens spårning visar att den långsamt har rört sig norrut omväxlande 
med att den stannat till för att jaga och skingra renar. Den aktuella vargen verkar alltså 
inte ha för avsikt att röra sig söderut. 

Det finns också en möjlighet att den spårade vargen är av skandinaviskt ursprung då 
analysresultat av DNA-prov ännu inte föreligger vid tiden då beslutet fattas. En 
skandinavisk varg skulle inte bidra genetiskt till den skandinaviska vargstammen. 

Ett alternativ för invandrade vargar att nå den skandinaviska vargstammen är genom 
aktiv flytt. I ett möte med Naturvårdsverket den 10 december framgår att flytt av varg 



BESLUT
Datum
2020-12-11
 

Diarienummer
218-16576-2020
 

8 (13)

inte kommer att vara möjlig innan tidigast i april 2021. Naturvårdsverkets bedömning är 
att finansiering är möjlig för kortare förebyggande åtgärder i syfte att möjliggöra att en 
varg ska kunna söka sig söderut på egen hand. Det finns således inte medel för 
förebyggande åtgärder i syfte att vänta ut en karantänstid av tre till fyra månader för en 
eventuell flytt i framtiden. Naturvårdsverket avser inte heller att flytta en varg med 
svensk ursprung.

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att vargen, som möjligen är en genetiskt 
viktig finsk-rysk immigrant, inte kommer att nå den svenska vargstammen inom 
överskådlig tid. Eftersom vargen inte förväntas förstärka den svenska vargstammen och 
en fast etablering i det aktuella, och för renskötseln mycket känsliga området, inte är 
realistisk ur skadesynpunkt bedömer Länsstyrelsen att en skyddsjakt på vargen inte 
skulle förhindra eller allvarligt försvåra upprätthållandet av GYBS. Om den varg som 
fälls visar sig vara en individ av skandinaviskt ursprung gör Länsstyrelsen samma 
bedömning.

Norrbotten har ingen fastställd miniminivå för varg och skyddsjakten kan därför inte 
negativt påverka vargstammen på lokal nivå. 

Andra lämpliga lösningar 
Flytt av renar

Det finns inte något hjortdjur som gör så omfattande flyttningar som renen vilket är 
orsaken till att samebyarna har behov av stora betesarealer. Detta är även en anledning 
till att intrång i renskötselrätten har så stor påverkan. Varje betesområde har sina unika 
egenskaper vilket gör specifika betesområden nödvändiga vid olika tidsperioder. 

Koncessionssamebyar såsom Pirttijärvi är inte lika långsträckta som fjällsamebyarna, 
där det kan röra sig om ett tjugotal mil mellan vinterbete och åretruntmarker. Pirttijärvi 
sameby är ca 5 x 2 mil i sin helhet. Skulle samebyn flytta renarna från den sydligaste 
delen av samebyn till den nordligaste är de fortfarande inom vargens räckhåll. Därtill är 
samebyn omgiven av andra koncessionssamebyar med liknande förhållanden så risken 
för allvarlig skada kvarstår. 

En förebyggande åtgärd i form av flytt är således inte en åtgärd som kommer att 
förhindra skadan, eftersom samebyn har ett begränsad område att nyttja.

Hägn och utfodring

Att hägna in och utfodra renarna kan inte ses som en lämplig åtgärd av flera skäl. 
Renskötsel bygger på att renarna är på naturbete året runt. Utfordring hindrar den fria 
strövningen och stör renarnas invanda beteendet. Vänjer sig renarna vid att utfordring 
sker på vissa platser vid vissa tider är det sedan mycket svårt att avbryta utfordringen 
och få renarna att återgå till att söka bete på egen hand. Fjolårskalvar som har tillvants 
på foder uppges ha en större risk att avlida då renen inte är skapt för att tillgodogöra sig 
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konstgjort foder. Utfodring kräver att det finns tillgång till flera beteshagar som är 
tillräckligt stora, då risken för smittspridning, sjukdomar och markslitage ökar markant. 
Uppförande av sådana beteshagar, som är funktionella, uppfyller kraven i 
djurskyddslagen m.m. är inte möjligt i detta läge då det förutsätter att det finns lämpliga 
områden. Beteshagar är dessutom ofta avsedda för ett mindre antal djur. 

I det här fallet rör det sig om totalt cirka 500 renar som skulle inhägnas. Samebyn har i 
dagsläget ett hägn som rymmas cirka 100 renar. Det är således inte möjligt för samebyn 
att uppföra stängsel för hagar och att utfodra renarna är mycket arbetsintensivt och 
kräver personella resurser som samebyn saknar. 

I ett yttrande till Länsstyrelsen 2020-10-29 framgår att Naturvårdsverket avsatt upp till 
en miljon kronor för ersättning till samebyar för skadeförebyggande åtgärder i syfte att 
möjliggöra för en genetiskt viktig vargindivid att av egen kraft nå den skandinaviska 
vargpopulationen och således inte för att möjliggöra för vargen att stanna i det aktuella 
området. I möte med Naturvårdsverket den 10 december framgår att detta förhållande 
kvarstår.

Utökad bevakning

Bevakning av renarna sker dagligen och i den utsträckning som är resursmässigt möjligt 
för samebyn. Den utökade närvaron har dock inte lett till att den aktuella vargen lämnat 
området. En långsiktigt utökad bevakning förutsätter ett stort antal medverkande vilket 
inte finns inom samebyn. Nattetid, då de flesta jaktförsök av varg genomförs, är det 
också mycket svårt att upptäcka och avvärja ett angrepp, varför effekten av en ökad 
bevakning och närvaro vid hjorden har en begränsad effekt. I det aktuella området är det 
nu ca 3 timmars dagsljus per dag vilket ytterligare försvårar möjligheten att bevaka. Till 
detta kommer att renens beteendemönster förändras av vargens närvaro och renarna blir 
uppjagade, stressade och skingrade över stora områden och därmed svårarbetade. 

Risk för allvarlig skada
Enligt 23 b § i jaktförordningen får beslut om skyddsjakt fattas om det finns en stor 
sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå. Hittills har två dräpta renar kunna 
dokumenteras vilket i sig inte utgör en allvarlig skada. Länsstyrelsens bedömning 
utgående från samebyns redovisning är dock att det inte finns andra lämpliga lösningar 
och därmed är sannolikheten för att en allvarlig skada kommer att inträffa mycket hög. 
Samebyn har inga alternativa betesmarker och vargen uppehåller sig i omedelbar 
anslutning till cirka 400 renar.  

Konsekvenserna av en varg i renhjorden är betydligt mer långtgående än de direkta 
skadorna i form av dödade och skadade renar. Den samlade renhjorden sprids på kort tid 
över stora områden och utöver de direkt skadade och/eller dödade renarna innebär detta 
stora indirekta skador för samebyn. Varje dräpt ren medför en ekonomisk förlust för 
samebyn men skadorna visar sig också i form av förlusten av framtida avelsdjur, vilket 
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leder tillförändrade produktionsförutsättningar som påverkar bland annat slaktstrategier 
och hjordstruktur.

Vargens jaktförsök leder till att renhjorden skingras och därmed inte får den betesro den 
behöver. Betesro under vinterbetessäsongen är avgörande för renarnas, och särskilt 
vajornas, kondition inför vårens kalvning. Dålig kondition påverkar reproduktionen hos 
vajorna, ger sämre kalvöverlevnad till våren, lägre slaktvikter följande år samt sämre 
djurhälsa. En splittrad renhjord är dessutom mycket svår att samla ihop.

Samebyn rapporterar att hela året har varit mycket dåliga betesförhållanden och många 
renar är mycket svagare än vanligt inför denna vintern. Det innebär att 
återhämtningsperioden under barmarkssäsongen har gått till att återbygga förlorad 
energi och att renarna inte har byggt upp tillräckliga fettdepåer inför denna vintern. 
Tillgången till bete och betesro är sålunda särskilt viktigt. 

Om samebyarna måste avstå det aktuella betesområdet för att vargen vistas där nu, 
medför det också att betestrycket ökar för varje dag på andra delar av samebyns marker 
med försämrat bete som följd. Detta kan medföra långsiktiga konsekvenser för 
renhjordens tillväxt i flera år framöver. Till detta kommer att inte alla marker inom 
samebyns gränser lämpar sig för vinterbete då det saknas marklav. 

Om samebyn behöver avsätta resurser (personal, drivmedel, helikopter samt ett stort 
merarbete för den enskilde renägaren) för att öka bevakningen, medför det omfattande 
merkostnader i en i dag ansträngd rennäring. Möjligheterna för att anställa personal är 
för övrigt mycket begränsad för samebyn och den ständiga oron kan även få långsiktiga 
psykosociala effekter. 

Gränserna mellan samebyarna har ingen betydelse för vargen. Denna individ har redan 
visat att röra sig och jaga över ett stort område. Samebyarna som är påverkade av 
vargen är relativt små i areal och renskötsel bedrivs i stort sett överallt. Detta betyder att 
den förväntade skadan kan vara stor och påverka flera samebyar. 

Sammanfattning
Sammantaget ser Länsstyrelsen att det är ett allvarligt läge med den varg som nu 
befinner sig bland renarna i det aktuella området och att konsekvenserna för den berörda 
samebyn, samt omkringliggande byar, riskerar att bli mycket allvarliga.

Av ovan nämnda skäl beviljar Länsstyrelsen samebyns ansökan om skyddsjakt på den 
vargindivid som befinner sig bland renarna i det område som framgår av bilaga 1.

Information
Samebyn har möjlighet att ansöka om bidrag för kostnader för skadeförebyggande 
åtgärder. Ansökan ska ha inkommit till Sametinget inom tre månader efter utförd åtgärd.
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Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten Britta Wännström med 
naturvårdshandläggare Maike Demski som föredragande.

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

Kopia skickas till
Polismyndigheten i Norrbottens län: registrator.nord@polisen.se

Roger.wiklander@polisen.se
Statens veterinärmedicinska anstalt: rovdjur@sva.se

Länsstyrelsens fältenheten: BD-DL-faltenheten@lansstyrelsen.se

Bilagor
1. Karta över jaktområde

2. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator.nord@polisen.se
mailto:Roger.wiklander@polisen.se
mailto:rovdjur@sva.se
mailto:BD-DL-faltenheten@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Skyddsjaktområde 

3.
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen Norrbotten antingen via e-post; norrbotten@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be 
att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni 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.

Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där ni 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 er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, norrbotten@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-225 50 00. Ange diarienummer 16576-2020.
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