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Ändring av jaktområde för licensjakt efter varg i
Römskogreviret 2022
Beslut
Länsstyrelsen beslutar om en minskning av det område inom vilket licensjakt
efter varg får ske 2022, så att området får de gränser som framgår av bilaga
2. Ändring gäller från och med den 21 januari 2022. Detta är ett
tilläggsbeslut till Länsstyrelsens beslut från den 30 november 2021 i ärende
218-7838-2021. Villkor, bakgrund och motivering för licensjakten är således
desamma om inget annat framkommer i detta beslut.
Jakt på varg 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 §§ jaktlagen.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) att
detta beslut ska gälla även om det överklagas.
Information
Förutsättningarna för jakten och gällande bestämmelser för detta beslut
framgår av tidigare meddelat beslut (218-7838-2021). För att underlätta för
jaktledare och jaktdeltagare upprepas de villkor som berör jaktområdet här
nedan. Länsstyrelsen vill även förtydliga att första stycket om att jakt endast
får ske innanför gränsen även gäller då gränsen utgörs av strand.
Följande villkor beträffande jaktområde finns i ursprungsbeslutet, sida 1:
Jakt får endast ske innanför den gräns som anges på karta (bilaga 2), och i
enlighet med villkoren i detta beslut. Observera att då gränsen utgörs av väg
så får passkyttar endast ställas ut på den sida som ingår i jaktområdet.
Området är avgränsat för att omfatta ett specifikt revir. Om det utifrån
spårning är uppenbart att vargar kommit in i jaktområdet utifrån, så ska
Länsstyrelsen kontaktas innan jakt får påbörjas där. Detta eftersom
jaktområdet i så fall kan behöva justeras för att i möjligaste mån säkerställa
att rätt vargar fälls.
Om en genetiskt viktig varg visar sig finnas i jaktområdet som omfattas av
detta beslut kommer Länsstyrelsen omedelbart att avlysa jakten i berört
område.
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Rekommendationer
Länsstyrelsen rekommenderar starkt att jaktledare har en nära kontakt med
Länsstyrelsen vad gäller observationer av vargar inom och i nära anslutning
till jaktområdet, samt vid eventuella tveksamheter kring hur villkoren i
beslutet ska tillämpas i olika situationer.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 30 november 2021 om licensjakt på varg i ett
område som omfattar reviret Römskog (dnr: 218-7838-2020). Reviret delas
mellan Sverige och Norge. Jaktområdet avgränsades utifrån uppgifter från
senaste inventeringssäsong, 1 oktober 2020 – 31 mars 2021. Sedan beslutet
fattades har en ny inventeringssäsong inletts och nya uppgifter om revirets
utbredning har tillkommit. Dessa visar på att vargarna i Römskogreviret har
vistats i ett område som delvis omfattar jaktområdet i sin ursprungliga
omfattning. Dock finns inga uppgifter som tyder på att de har vistats söder
om E18. Denna bedömning delas av norska myndigheter. Med anledning av
detta bedömer Länsstyrelsen att jaktområdets södra gräns ska dras i E18,
enligt karta i bilaga 2.
Enligt det ursprungliga beslutet fick högst tre (3) vargar fällas totalt inom
jaktområdet. Av dessa har hittills två vargar fällts inom jaktområdet. En
ungvarg född i Römskogreviret 2021 fälldes den 8 januari, och en
vandringsvarg som ej hörde till Römskogreviret fälldes den 11 januari.
Antalet vargar i Römskogreviret innevarande inventeringssäsong (det
revirmarkerande paret och deras avkommor från våren 2021) har med hjälp
av DNA-prover från urin och spillning bestämts till minst 11 individer före
jakten inleddes. Den varg som fälldes den 8 januari var en av dessa redan
dokumenterade individer.
Beslut om licensjakt i ett område som omfattar den norska delen av
Römskogreviret fattades av Klima og miljödepartementet den 22 december
2021. Beslutet omfattade 8 vargar. Oslo tingrett stoppade detta beslut
tillfälligt den 29 december för att möjliggöra en juridisk prövning innan
beslutet verkställdes. Muntliga förhandligar har inletts, men Oslo tingrett har
ännu inte avgjort ärendet i sak, men vidare besked om jakten kan påbörjas på
den norska sidan av reviret väntas inom 1-2 veckor.
Länsstyrelsen följer utvecklingen noga, då ett av villkoren för beslut om
licensjakt är att jakten är strikt kontrollerad, och kan komma att fatta fler
ändringsbeslut om det är nödvändigt utifrån syftet med licensjakten.
Motivering till beslutet
Licensjakten syftar till att minska tätheten av vargrevir genom att rikta jakten
mot specifika revir. Därför behöver jaktområdet avgränsas så att det
överensstämmer med bästa tillgängliga kunskap om revirets utbredning,
samtidigt som risken minimeras att individer från andra revir fälls. Med
anledning av det genetiskt värdefulla Settenreviret nordväst om
Römskogreviret finns anledning till extra försiktighet vad gäller avgränsning
av jaktområdet.
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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 218-7838-2021).
Detta beslut kan överklagas, se bilaga 1.
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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 Värmland, Våxnäsgatan 5 samt Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/varmland.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Hammarström med rovdjursansvarig
Maria Falkevik som föredragande.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor:
1. Överklagandehänvisning
2. Karta över jaktområdet

Bilaga 1 VÄRMLAND
LÄNSSTYRELSEN

Du kan överklaga beslutet
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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 Värmlands län, 651 86 Karlstad. Du kan även skicka in överklagandet
via e-post till varmland@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 senast den 4 november 2021. 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
 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 010224 70 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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