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Beslut om ändrat jaktområde för licensjakten efter varg i
Dalarnas, Västmanlands och Örebro län 2022
Beslut
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Västmanlands län och Örebro län beslutar med stöd
av 23 f § jaktförordning (1987:905) om ändrat jaktområde efter tolv (12) vargar i
Snösjön- och Haraldsjö-reviren. Jaktområdet framgår av bilaga 1 (karta över
jaktområdet).
Detta är ett ändringsbeslut från beslutet den 29 september 2021 med (dnr 21816818-2021 (Dalarnas län), dnr 218-5106-2021 (Västmanlands län) och dnr 2187625-2021 (Örebro län). Villkor, bakgrund och motivering är således densamma
om inget annat framkommer i detta beslut.
Information om beslutande myndigheter
Licensjakt som ska bedrivas i Dalarnas län har beslutats av Länsstyrelsen i
Dalarnas län (dnr 218-16818-2021), licensjakt som ska bedrivas i Västmanlands
län har beslutats av Länsstyrelsen i Västmanlands län (dnr 218-5106-2021) och
licensjakt som ska bedrivas i Örebro län har beslutats av Länsstyrelsen i Örebro
län (dnr 218-7625-2021). Respektive länsstyrelse ansvarar endast för beslut om
licensjakt i det egna länet.
Jakten administreras gemensamt av Länsstyrelsen i Dalarnas län och
Länsstyrelsen i Västmanlands län, på uppdrag av de tre länsstyrelserna.
Härifrån benämns Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Värmlands län och
Länsstyrelsen i Örebro län som Länsstyrelsen.
Verkställighet
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
även om det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 29 september 2021 om licensjakt efter varg i reviren
Snösjön- och Haraldsjöreviren (dnr 218-16818-2021 (Dalarnas län), dnr 2185106-2021 (Västmanlands län) och dnr 218-7625-2021 (Örebro län). Inför jakten
har länsstyrelsen genomfört barmarksinventering och DNA-analyser med syfte att
kartlägga båda revirens gränser. Länsstyrelsen har då funnit att vargarna i hög
grad befinner sig utanför det beslutade jaktområdet. När beslutet togs hade inte
årets inventering av varg inletts och därför fanns inte kunskap om revirens
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huvudsakliga utsträckningar. Det har nu framkommit information som innebär att
jaktområdets gränser behöver justeras.
Förutsättningarna för jakten och gällande bestämmelser för detta beslut framgår
av tidigare meddelat beslut (dnr 218-16818-2021 (Dalarnas län), dnr 218-51062021 (Västmanlands län) och dnr 218-7625-2021 (Örebro län).

Motivering till beslutet
För att uppnå syftet med licensjakten finner Länsstyrelsen att det är behövligt att
ändra jaktområdet enligt bilaga 1 (karta över jaktområdet) för att syftet med det
ursprungliga beslutet ska kunna uppnås. Förutsättningarna för jakten och gällande
bestämmelser för detta beslut framgår av tidigare meddelat beslut (dnr 218-168182021 (Dalarnas län), dnr 218-5106-2021 (Västmanlands län) och dnr 218-76252021 (Örebro län).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 23 f § jaktförordning (1987:905) får beslut om licensjakt som har fattats
enligt 23 e § ändras om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av
någon annan särskild anledning.
Övriga bestämmelser för detta beslut framgår av tidigare meddelat beslut (dnr
218-16818-2021 (Dalarnas län), dnr 218-5106-2021 (Västmanlands län) och dnr
218-7625-2021 (Örebro län).
Detta beslut kan överklagas, se nästa sida.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Jemt Anna Eriksson

Johan Wretenberg

Caroline Dickson

Daniel Mallwitz

Mona HansErs

Johanna Månsson Wikland

Enhetschef Caroline Dickson i Dalarnas län, Avdelningschef Johan Wretenberg i
Västmanlands län och enhetschef Mona HansErs i Örebro län har fattat beslut i
detta ärende. I Dalarnas län har vilthandläggare Maja Widell varit föredragande. I
Västmanland har vilthandläggare Daniel Mallwitz varit föredragande. I Örebro län
har vilthandläggare Johanna Månsson Wikland varit föredragande. I den slutgiltiga
handläggningen i Dalarnas län deltog jurist Sarah Bauer. I den slutgiltiga
handläggningen i Västmanlands län deltog jurist Patrik Nordin. I den slutgiltiga
handläggningen i Örebro län deltog länsjurist Björn Pettersson.

Bilagor
Bilaga 1: Karta över jaktområdet
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Information
Information om denna ändring kommer att delges jaktledare samt övriga personer
som anmält sig till länsstyrelsens 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 tio dagar efter beslutsdatum i Post- och
inrikes tidningar.
Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos: Länsstyrelsen i Dalarnas
län, Åsgatan 38, 791 84 Falun; Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västra
Ringvägen 1, 721 86 Västerås och Länsstyrelsen i Örebro län, Stortorget 22,
701 86 Örebro. Samt på Länsstyrelsernas hemsidor www.lansstyrelsen.se/dalarna,
www.lansstyrelsen.se/vastmanland och www.lansstyrelsen.se/orebro.

Du kan överklaga beslutet
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Länsstyrelsen i Västmanlands län,
Länsstyrelsen i Dalarnas län eller Länsstyrelsen i Örebro län.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 25 januari 2022.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet och
handlingarna till Förvaltningsrätten i Luleå.
I överklagandet ska du ange:
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- beslutsdatum och diarienummer för det beslut som överklagas
- hur och varför du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras
E-postadress:
dalarna@lansstyrelsen.se
vastmanland@lansstyrelsen.se
orebro@lansstyrelsen.se
(får ej överstiga 11 MB inklusive bilagor)
Postadress:
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås
Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro
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Kopia
Viltförvaltningsdelegationerna i Västmanlands, Örebros och Dalarnas län
Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet
Naturvårdsverket
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Jordbruksverket
Polismyndigheten
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