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Naturvårdsenheten

Equida Jakt & Viltvård

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Beslut om avslag på ansökan om skyddsjakt 
efter fem vargar inom Prästskogenreviret
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan från företaget Equida Jakt & Viltvård AB om 
skyddsjakt efter fem vargar i Prästskogenreviret. 
Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Bakgrund
ANSÖKAN

Den 18 februari 2021 inkom företaget Equida Jakt & Viltvård AB med en ansökan om 
skyddsjakt efter fem vargar i reviret Prästskogen. Sökande anger att skälet till 
skyddsjakten är att förhindra allvarlig skada på egendom. 
Sökande uppger att vargarnas närvaro minskar intresset från potentiella kunder och 
besökare och att de därför påverkar företagets ekonomi. Företaget uppskattar att 
vargarna kostat dem uppåt 200 000 kronor och sökande uppger att han känner stor oro 
för företagets överlevnad i det fall vargreviret består. 
Sökande anger också att reviret Prästskogen har utökat sitt område vilket drabbar flera 
andra företagare som livnär sig på skogen i olika former, exempelvis jakt, upplevelser 
samt renskötsel. Ansökan avser hälften av revirets vargar vilket sökande uppger skulle 
vara ett försök att få vargarna att hålla sig kvar i sitt revir utan att helt ta bort det. 

FÖREKOMST AV VARG I OMRÅDET

Reviret Prästskogen har funnits i området sedan 2013. Innan dess fanns där andra 
konstellationer av stationära vargar. Den 22 februari 2021 uppskattades reviret bestå av 
minst tio vargindivider (tabell 1).
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Tabell 1: Tabell över de individer som fram till den 22 februari 2021 dokumenterats i Prästskogenreviret. (Rovbase, 
2021)
Antal Individ Kön Status Ursprung
1 G68-13 Tik Revirmarkerande Djurskog 3
2 G108-16 Hane Revirmarkerande Julussa 9
3 G82-21 Tik Prästskogen 4
4 G83-21 Tik Prästskogen 4
5 G84-21 Tik Prästskogen 4
6 G85-21 Tik Prästskogen 4
7 G86-21 Tik Prästskogen 4
8 G87-21 Hane Prästskogen 4
9 G156-19 Hane Prästskogen 4
10 G22-20 Tik Prästskogen 4

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket fattade den 21 april 2020 med stöd av 24 a § jaktförordningen 
(1987:905) beslut (NV-00303-20) om att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt 
efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser.
I beslutet har även reglerna i artikel 12 och undantagsreglerna beträffande jakt i artikel 
16 i Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) beaktats.

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

ALLVARLIG SKADA

I aktuellt område finns inga vargangrepp på tamdjur eller hundar rapporterade under det 
senaste året. Länsstyrelsen har inte heller fått några andra rapporter som tyder på att 
vargarna i reviret Prästskogen skulle utgöra en högre risk för allvarlig skada än andra 
vargar i länet. Länsstyrelsen bedömer därför att det inte råder risk för allvarlig skada på 
egendom och att det därför inte är aktuellt att bevilja skyddsjakt.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH ANNAN LÄMPLIG LÖSNING

Då ingen allvarlig skada kan anses föreligga gör Länsstyrelsen i det här fallet ingen 
bedömning av skyddsjaktens inverkan på gynnsam bevarandestatus eller bedömning av 
möjligheten till andra lämpliga lösningar. 
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Information
Behovet av skyddsjakt prövas löpande. Trots detta avslag kan därför frågan om 
skyddsjakt åter tas upp av Länsstyrelsen eller av den som anser sig löpa risk att drabbas 
av skada.

SAMRÅD

Under ärendets handläggning har samråd med Länsstyrelsen Gävleborgs län skett 
eftersom motsvarande ansökan lämnats in där. 

HANDLÄGGNING

I ärendets handläggning har utöver föredragande handläggare även 
inventeringssamordnare Nicklas Rumm samt naturvårdshandläggare Olov Hallquist och 
Moa Walldén deltagit.  

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonasson med naturvårdshandläggare Emma 
Andersson som föredragande. 
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Kopia till 
Länsstyrelsen Gävleborgs län
Naturvårdsverket
Polisen
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Skandulv

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


4 (4)

Beslut
 Datum Diarienummer
2021-02-25
 

218-1395-2021
 

Bilaga 1, hur beslutet kan överklagas

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen 
i Jämtlands län, 831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
jamtland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

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 om 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 eller inte. Om 
någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden 
tre veckor från det datum som står på beslutet. Ditt överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas
 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:
Personnummer, adress till bostaden, telefonnummer där du kan nås och eventuellt övriga
uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010 - 
225 30 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet
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