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Västernorrlands län 2022
Beslut
Länsstyrelsen Västernorrland beslutar om licensjakt efter högst åtta
(8) lodjur inom Västernorrlands län fördelat på tre jaktområden.
Därutöver beslutar länsstyrelsen 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 finns i 43 och 44 §§ samma lag.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905)
att detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Hur
beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom
kungörelse. Beslutet fattas med stöd av 49 § delgivningslagen
(2010:1932). Beslutet hålls under överklagandetiden tillgängligt hos
Länsstyrelsen Västernorrland, Pumpbacksgatan 1, 871 86 Härnösand
och på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Villkor
1. Jakttid
Jakten får med stöd av 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lodjur (NFS
2010:15) bedrivas under perioden 1 mars – 15 april 2022 eller den
tidigare tidpunkt då jakten i något av de tre jaktområdena avlyses.
Länsstyrelsen påminner om att lodjur enligt 9 § jaktförordningen får
jagas bara under tiden från och med en timme före solens uppgång till
och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens
nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.
2. Omfattning
Jakten omfattar högst åtta (8) lodjur enligt nedan geografiska
fördelning, se bilaga 2 för områdesbeskrivning och kartor.

Postadress: 871 86 Härnösand

Telefon: 0611-34 90 00

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/vasternorrland
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Område 1) Tre (3) lodjur; del av Örnsköldsvik och Sollefteå
kommuner.
Område 2) Tre (3) lodjur; del av Sollefteå, Kramfors, Härnösand,
Sundsvall och Timrå kommuner.
Område 3) Två (2) lodjur; del av Ånge kommun.
Tilldelning som kvarstår efter den 1 april får fällas inom alla
ovanstående jaktområden.
Lodjur får fällas oavsett djurens kön och ålder. Ungar bör dock av
jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur.
3. Jaktmedel m.m.
Hundar
Enligt 5 § NFS 2010:15 får högst två hundar som ställer eller förföljer
en och samma lo användas samtidigt. Hundar får inte bytas under jakt
på en och samma lo och under en och samma dag.
Fångstredskap
Naturvårdsverket har överlämnat till länsstyrelsen rätten att besluta
om användning av fångstredskap vid licensjakt efter lodjur.
Länsstyrelsen beslutar att typgodkända lodjursfällor för levandefångst
får användas under licensjakten.
Fällor ska anmälas till länsstyrelsen innan fällan gillras av den som
avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla. Anmälan ska göras
skriftligt med vanlig post (Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86,
Härnösand) eller e-post (vasternorrland@lansstyrelsen.se). En sådan
anmälan ska ske innan licensjaktens början. Anmälan ska innehålla
namn, adress och telefonnummer till den som avser att bedriva
licensjakt med hjälp av fälla, vilken fälltyp det rör sig om, i vilken
kommun fällan ska placeras samt en exakt platsangivelse i form av
koordinater, med uppgift om använt koordinatsystem. Företrädesvis
används något av koordinatsystemen RT90 eller Sweref 99. Fällor
som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, märkas med
användarens namn, adress och telefonnummer. Denna märkning ska
vara väderbeständig. Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn
(morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan
förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att
vittjning kan ske snabbare. Länsstyrelsens fältpersonal kan komma att
genomföra tillsyn vid fällplatserna.
Inga motordrivna fordon
Länsstyrelsen tar inte något beslut om undantag från bestämmelserna i
31 § jaktlagen när det gäller användning av motordrivna
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fortskaffningsmedel. Detta innebär att jakt inte får ske från
motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller
andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka
efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att
undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som
jagar.
Bestämmelser om användning av motordrivna fortskaffningsmedel
som finns i andra regelverk påverkas inte av detta licensjaktbeslut.
4. Vilka får utföra jakten?
Person som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt
att delta i jakt efter lodjur på det jaktområde där han/hon har jakträtt,
under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter lodjur. Jakt får inte
bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje
jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.
Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser delta i licensjakt
efter lo anmäla sig till Naturvårdsverkets Jägarregister. Registrering
kan ske genom:
•

Logga in i Jägarregistret på
https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth (detta kräver att
du har BankID)

•

Ring Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange
personnummer)

•

Ring talsvar: 0771-18 34 11 och följ instruktionen (samtalet
kostar som ett vanligt samtal och du använder knappsatsen på
telefonen för att göra val.

Du får ingen bekräftelse på din registrering, oavsett vilken metod du
använder för att registrera dig. Däremot kan du kontrollera din
registrering genom att logga in i Jägarregistret.
5. Lodjursjägarens ansvar
Var och en som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många
djur som återstår av tilldelningen i det område där lodjursjakt bedrivs.
Den som fäller ett lodjur sedan jakten avlysts kan komma att dömas
till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§
jaktlagen om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad. Lodjur
som fälls efter avlysning tillfaller alltid staten och omhändertas av
länsstyrelsen. För aktuell information om återstående tilldelning,
telefonnummer: 0611-34 91 53.
6. Jaktledarens ansvar
Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd inför
varje jakttillfälle. Bedrivs jakt på egen hand har den ensamme jägaren
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samma ansvar som vilar på en jaktledare. I 7 § NFS 2010:15
specificeras jaktledarens ansvarsområden.
Jaktledaren ska minst en gång varannan timme informera sig om hur
många loar som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter lo
bedrivs. Vid jakt med fångstredskap ska jaktledaren kontrollera att lo
återstår av tilldelningen innan fångad lo avlivas för att förvissa sig om
att djur återstår av tilldelningen.
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
7. Anmälan av fälld eller påskjuten lo
Fälld eller påskjuten lo ska anmälas av skytten till länsstyrelsen
snarast och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret
fällts/påskjutits. Påskjutning definieras i detta beslut enligt följande:
skott har avlossats med avsikt att fälla lodjur och lodjuret har gått
vidare efter skottet.
Anmälan ska ske till telefon 0611-34 92 12. Vid anmälan ska
följande anges:
1. Namn, adress och telefonnummer till skytten;
2. Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare;
3. När lodjuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag);
4. Var lodjuret fällts (jaktområde enligt detta beslut samt
koordinater, RT90 eller Sweref99, eller plats som går att
återfinna på karta 1:100 000);
5. Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa;
6. Vilket jaktsätt som användes.
I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen om hur
det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman
kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.
8. Platsundersökning och eftersök av påskjuten lo
Den som påskjutit lodjur ansvarar tillsammans med jaktledaren för att
platsundersökning genomförs tills dess det är fastställt om djuret är
skadad eller inte. De ska säkerställa att spår på skott- och fallplats inte
förstörs.
Den som påskjutit lodjur ansvarar tillsammans med jaktledaren för att
eftersök genomförs om platsundersökningen eller andra
omständigheter visar att det påskjutna djuret är skadat. Eftersök ska
genomföras tills dess:
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1. djuret påträffats dött,
2. djuret påträffats skadat och avlivats, eller
3. vid jakt med kulvapen, kulans anslagsplats eller nedslagsplats
från det avlossade skottet är så belägen att den utesluter att
djuret skadats, eller
4. djuret inte kan anträffas.
Hundar som används vid eftersök av påskjutna lodjur bör i lämpligaste
mån vara särskilt tränade i att spåra lodjur.
Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur
platsundersökning eller eftersök genomförts. Jaktledaren ska uppvisa
skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och tillsammans med
besiktningsmannen och den som påskjutit djuret genomföra en
fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska
säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs och tillsammans
med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och eftersök
på blankett som besiktningsmannen tillhandahåller.
9. Avräkning
Länsstyrelsen beslutar om ett påskjutet lodjur ska avräknas från
kvoten eller ej. Påskjutet lodjur avräknas såvida det inte har påvisats
genom länsstyrelsens fältkontroll att djuret är oskadat.
Djur som påskjutits i ett jaktområde och faller i ett annat jaktområde
avräknas i det jaktområde där djuret faller om tilldelning återstår i
detta jaktområde. Om jakten är avlyst eller inte varit tillåten i det
område där djuret faller avräknas djuret i det område där djuret
påskjutits.
Fälls djur med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den
tid då licensjakt är tillåten efter lo, så avräknas dessa djur inte
licenstilldelningen.
10. Besiktning av fälld lo
Länsstyrelsens besiktningsmän ska besikta samtliga fällda djur.
•

Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela
det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsman.

•

Om Länsstyrelsen så begär ska skottplats och fallplats
omgående uppvisas.

•

Besiktningsmannen fyller tillsammans med skytten i de
blanketter för fällt lodjur som Länsstyrelsen tillhandahåller.
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Jaktledaren uppmanas att underlätta för besiktningsmannen efter det
att ett lodjur fällts, exempelvis genom att undvika att jaktdeltagarna
trampar sönder spår vid skottplats och fallplats.
Besiktningsmannen tar ett hudprov (referensprov, ca 1 x 4 cm) och
märker loskinnet med ett mikrochip vid sidan av flåsnittet vid buk
eller bröst. Märkningen fungerar som ett bevis på att djuret fällts
lagligt. Uppgifter om chipnummer ska anges på särskild blankett som
besiktningsmannen tillhandahåller.
Om besiktningsmannen så begär ska skottplats/fallplats omgående
uppvisas. Om skytten på besiktningsmannens begäran inte uppvisar
skottplats/fallplats eller om denna inte kan återfinnas eller om skytten
vägrar att visa djurkroppen eller lämna ifrån sig alla proverna, tillfaller
hela lodjuret eller värdet av detsamma staten. Lodjur alternativt delar
av lodjur som inte märks enligt bestämmelserna ovan tillfaller staten.
Flådd kropp inklusive huvudet sänds till Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA) genom besiktningsmannens försorg. Flådd kropp ska
om möjligt inte frysas och inre organ får inte tas ur. Del av skinn som
är eller kan misstänkas vara angripet av skabb ska också insändas.
Ytterligare upplysningar
1. Aktuell information om återstående tilldelning
Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell
information om hur många djur som fällts och vad som återstår av
tilldelningen. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 0611-34 91
53. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.
2. Avlysning
Länsstyrelsen avlyser jakten då totala antalet djur fällts eller påskjutits
och avräknats eller om jakttiden löpt ut. Länsstyrelsen meddelar
avlysningen via telefonsvararen.
3. Jakträttshavarens rätt till delar av lodjuret
Skinn från fällt lodjur tillfaller jakträttshavaren under förutsättning att
ovan nämnda uppgifter har rapporterats, att samtliga prover har
insamlats samt att jakten i övrigt har skett i överensstämmelse med
jaktlagstiftning och med villkoren i detta beslut. Jakträttshavaren får
överlåta en fälld lo till annan person.
Jakträttshavaren kan ansöka om att få tillbaka kraniet mot en avgift
efter att Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört
åldersbestämning genom analys av en hörntand. Önskar en att få
tillbaka kraniet ska det anges särskilt på besiktningsmannens blankett.
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Vid återsändandet informerar SVA om hur och av vem kraniet ska
märkas med mikrochip.
4. Försäljning av kött, skinn m.m.
Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning av
lodjurs-skinn eller andra delar av lodjur samt kommersiell förevisning
av lodjur är förbjudna enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG)
338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och
växter genom kontroll av handeln med dem. För lodjur skjutna i
enlighet med detta beslut kan Jordbruksverket meddela undantag från
förbudet genom ett CITES-intyg.
CITES-intyget gäller för handel inom EU. För export av lodjur eller
produkter av lodjur till länder utanför EU krävs ett särskilt
exporttillstånd från Jordbruksverket. Ytterligare information finns på
Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se).
5. Hantering av personuppgifter
När fällor för lodjursjakt anmäls, när fällda eller påskjutna lodjur
rapporteras in och när fällda djur besiktigas samlar länsstyrelsen in
personuppgifter. Information om hur länsstyrelsen behandlar
personuppgifter finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
6. Annan tillämplig lagstiftning
Länsstyrelsen påminner om bestämmelserna i 27 § jaktlagen avseende
grundreglerna för jaktens bedrivande och om vad som sägs i 31 §
samma lag om användning av motordrivna fortskaffningsmedel.
Länsstyrelsen hänvisar också till de inskränkningar som görs i 9 §
jaktförordningen gällande jakttiden och till vad som sägs i bilaga 5
samma förordning om förbjudna medel och metoder för fångst och
dödande. I 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS
2002:18) om jakt och statens vilt finns regler avseende godkända
kulgevär. I 16 § samma föreskrifter framgår vilken ammunition som
är godkänd vid jakt efter lo. Länsstyrelsen påminner om att skjutvapen
enligt 22 § jaktförordningen inte får medföras vid färd med
motordrivet fordon i terräng.
Länsstyrelsen påminner om att det enligt 18 § jaktförordningen
framgår att jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant
sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och
temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.
Länsstyrelsen påminner om bestämmelserna Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:3) om användande av
fångstredskap.
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Vid användning av automatiska kameror, t.ex. i samband med
fällfångst av lodjur, behöver tillämpliga bestämmelser i
dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection
Regulation) kring insamling (här genom fotografering) och hantering
av personuppgifter beaktas.
Länsstyrelsen påminner också om att drönare anses vara motordrivna
anordningar och att de därför enligt 31 § jaktlagen inte får användas
vid licensjakt efter lodjur.

Juridiska förutsättningar för licensjakt samt tillämpliga
bestämmelser
Beslutet fattas med stöd av 5 b, 9 b, 18, 23 c, 23 d och 24 d §§
jaktförordningen och Naturvårdsverkets beslut om överlämnande av
rätten att besluta om licensjakt efter lodjur (dnr. NV-04663-19). I
beslutet beaktas skyddsreglerna i artikel 12 i rådets direktiv
(92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
och undantagsreglerna beträffande jakt och förvaring av jaktbyte i
artikel 16 samma direktiv. I beslutet beaktas också det som sägs i
Naturvårdsverkets föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt
efter lo (NFS 2010:15).
Art- och habitatdirektivet förbjuder avsiktligt dödande av bland annat
lodjur. De möjligheter till undantag från förbudet som direktivet
medger genomförs med motsvarande bestämmelser i jaktlagen och
jaktförordningen. I 23 c § jaktförordningen regleras förutsättningarna
för licensjakt efter stora rovdjur. Om det inte finns någon annan
lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde får beslut om jakt meddelas. Jakten måste också
vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning
och ske selektivt och under strängt kontrollerade former.
Bestämmelsen motsvarar Art- och habitatdirektivets artikel 16.1.e.
Artikeln stadgar att om det inte finns någon annan lämplig lösning och
om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus
hos artens be stånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om
undantag från fredning meddelas. Ytterligare förutsättningar är att
undantaget tillåts under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt
och i begränsad omfattning. Undantaget får enbart röra vissa exemplar
av arten i en begränsad mängd, som fastställs av de behöriga
nationella myndigheterna.
Enligt 23 d § jaktförordningen får Naturvårdsverket besluta om
licensjakt efter lodjur. Enligt 24 a § i samma förordning får
Naturvårdsverket delegera rätten att besluta om licensjakt efter lodjur
till länsstyrelser. Förutsättning för en sådan delegering är att antalet
föryngringar i rovdjursförvaltningsområdet överstiger den fastställda
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miniminivån för området. Naturvårdsverket beslutade att
överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till
samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län (dnr. NV04663-19) den 27 juni 2019.
Enligt Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3273–13, är det nödvändigt
att det i beslut om undantag från bestämmelserna i artikel 16.1 i Artoch habitatdirektivet anges ett syfte när insamling av djur ska ske, i
det här fallet genom licensjakt. Syftet ska vara acceptabelt och
undantaget ska vara ändamålsenligt och proportionerligt.
I ett förhandsavgörande rörande vargjakten i Finland, mål C-674/17,
har EU-domstolen besvarat vissa frågor rörande tolkningen av art- och
habitatdirektivet. Bland annat fann domstolen att det är möjligt att
under strängt kontrollerade för-hållanden selektivt och i begränsad
omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de
arter som finns förtecknade i bilaga IV till nämnda direktiv i en
begränsad mängd om den beslutande myndigheten med rigorösa
vetenskapliga uppgifter visar att syftet med jakten kan uppnås med
sådan jakt.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen redogör i detalj för förutsättningar och syfte med
licensjakten i det bifogade dokumentet ”Underlag till beslut” (bilaga
4) nedan följer en sammanfattning.
Bakgrund
Naturvårdsverket fastställde den 7 mars 2019 de regionala
miniminivåerna. För Västernorrlands län är miniminivån satt till 12
föryngringar, vilket motsvarar cirka 74 lodjur.
Viltförvaltningsdelegationen i Västernorrlands län har den 6 oktober
2020 beslutat att länets förvaltningsmål ska vara 16 föryngringar,
vilket motsvarar cirka 98 lodjur. Förvaltningsintervallet, inom vilket
stammen tillåts variera fastställdes till 13–22 föryngringar.
Resultat från inventeringen 2021 visade att länet då hade 17
föryngringar motsvarande cirka 104 individer.
Lodjuret är den rovdjursart som orsakar rennäringen de största
sammanlagda skadorna. En stor del av de loföryngringar som
dokumenterats under inventeringen finns i eller i anslutning till de
delar av länet där renskötseln är omfattande.
Licensjakt, det vill säga en populationsreglerande jakt i syfte att
anpassa stammens täthet, storlek och tillväxt, är en viktig och
grundläggande komponent i förvaltningen av de stora rovdjuren.
Licensjakten förväntas hålla lodjursstammen vid förvaltningsmålet
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och bidra till att övriga målsättningar för arten i länet nås, vilket i sin
tur för med sig minskade företagsekonomiska, socioekonomiska och
psykosociala problem inom rennäringen och en ökad acceptans för
rovdjur och rovdjursförvaltningen i länet. Licensjaktbeslutet är i
högsta grad kunskapsbaserat och bygger i allt väsentligt på
kvalitetssäkrad information.
Gynnsam bevarandestatus
Enligt Naturvårdsverket är referensvärdet för populationsstorleken hos
lodjur 870 individer i Sverige. Livsmiljön för lodjuren har bra kvalitet
samtidigt som framtidsutsikterna är bra och bevarandestatusen är
gynnsam.
Inventeringssäsong 2020/2021 dokumenterades 213 familjegrupper av
lodjur i Sverige, vilka motsvarar en population på ungefär 1244 djur.
Enligt Viltskadecenters sammanställning konstaterades 79,5
familjegrupper av lodjur i norra rovdjursförvaltningsområdet säsongen
2020/2021. Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån för norra
rovdjursförvaltningsområdet är 58 familjegrupper (honor med
årsungar) per år motsvarande cirka 360 lodjur.
I Västernorrlands län är miniminivån 12 föryngringar vilket motsvarar
cirka 74 djur. En minskning av nuvarande lodjurspopulation med 8
djur av en stam på cirka 104 djur motsvarar cirka 7,7 procent av
stammen och äventyrar inte lodjurens gynnsamma bevarandestatus
varken i länet eller i norra rovdjursförvaltningsområdet.
Länsstyrelsen konstaterar att lodjuren har en gynnsam bevarandestatus
idag och att det finns utrymme för förvaltande åtgärder i form av
licensjakt och skyddsjakt i det norra rovdjursförvaltningsområdet.
Länsstyrelsens bedömning
Den av länsstyrelsen beslutade licensjakten efter lodjur håller sig inom
ramarna för Naturvårdsverkets delegeringsbeslut och följer
intentionerna i den regionala förvaltningen för arten och tar även
hänsyn till de nationella målen för lodjursstammen. Sammantaget gör
länsstyrelsen bedömningen att förutsättningarna för licensjakt enligt
23 c § jaktförordningen är uppfyllda och att licensjakten i
Västernorrlands län inte äventyrar stammens gynnsamma
bevarandestatus i landet. Beslutet är i huvudsak inriktat på att
begränsa skadorna för rennäringen.
Länsstyrelsen har i detalj redogjort för förutsättningarna och syftena
med licensjakten i det bifogade dokumentet ”Underlag till beslut”
(bilaga 4) och bedömer att dessa syften är acceptabla utifrån gällande
regelverk. Länsstyrelsen menar att licensjakten är ändamålsenlig och
att dess förväntade effekter är proportionerliga till de syftena med
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jakten som har presenterats. Licensjakten förväntas bromsa tillväxten i
lodjursstammen och bidra till att målsättningarna för arten i länet nås,
vilket i sin tur för med sig minskade företagsekonomiska,
socioekonomiska och psykosociala problem inom rennäringen och
övrig tamdjursnäring samt en ökad acceptans för rovdjur och
rovdjursförvaltningen i länet. Licensjaktbeslutet är kunskapsbaserad
och bygger på kvalitetssäkrad information.
Länsstyrelsen kan inte se någon annan lämplig lösning, givet de stora
rumsliga och tidsmässiga skalorna som en långsiktig och adaptiv
lodjursförvaltning på populationsnivå behöver hantera. Jaktens
omfattning är lämplig med hänsyn till stammens storlek och
utbredning. Jakten är selektiv och den sker i begränsad omfattning
under strängt kontrollerade former.
Sammantaget bedömer länsstyrelsen att förutsättningarna för
licensjakt enligt gällande regelverk är uppfyllda och att
licensjaktbeslutet inte försvårar upprätthållandet av lodjursstammens
gynnsamma bevarandestatus. Länsstyrelsen bedömer vidare att denna
jakt bidrar till att hålla lodjursstammen inom ramarna för länets
beslutade förvaltningsintervall, samtidigt som den bidrar till att
minska lodjurens effekter på rennäringen.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
0611-349 000 eller via e-post vasternorrland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 1005-2022 i ämnesraden för e-post.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga 1 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Berit Högman med
miljöhandläggare Linda Rapp som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också Jenny Lindgren, enhetschef medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kopia till
Naturvårdsverket
Ledamöterna i Västernorrlands viltförvaltningsdelegation
Polismyndigheten Region Nord
Länsstyrelserna i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sametinget
Jägareförbundet Mittnorrland
Viltskadecenter
Loforskningsprojektet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Beslutet laddas upp i Naturvårdsverkets databas för jaktbeslut som rör
stora rovdjur

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Kartor över jaktområden
3. Lathund för lodjursskyttar
4. Underlag till beslut om licensjakt på lodjur i Västernorrlands län
2022 (externt dokument)
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Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
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 Västernorrland antingen via epost; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Västernorrland, 871 86 Härnösand.
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.
• 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.
• 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,
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00.
Ange diarienummer 1005-2022.
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Bilaga 2
Jaktområde 1
Del av Örnsköldsviks- och Sollefteå kommuner. Områdesgränsen
följer länsgränsen i norr och väster. Från västra länsgränsen följs väg
346 till Junsele, från Junsele väg 983 och 1035 till Bredbyn. Från
Bredbyn väg 1032 till Örnsköldsvik. Från Örnsköldsvik följer gränsen
E4:an upp till länsgränsen i norr.
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Jaktområde 2
Del av Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Sundsvall och Timrå
kommuner.
I norr följer gränsen Örnsköldsviks södra kommungräns upp till väg
983 som sedan följs till Junsele, från Junsele följs väg 346 västerut till
länsgränsen.
I väster följer området länsgränsen söderut ner till väg 86 mot Timrå.
Från Timrå följer gränsen väg 331 upp till Härnösands kommungräns
som följs till väg 90. Sedan går gränsen längs väg 332 till E4:an och
därifrån efter E4:an till Örnsköldsviks södra kommungräns.
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Jaktområde 3
Del av Ånge kommun. Områdesgränsen följer i norr och väst
länsgränsen. Från västra länsgränsen följs väg 315 österut till Östavall,
därifrån väg 83 till Borgsjö. Sedan följs väg 14 till Torpshammar och
därifrån går gränsen norrut via väg 591 till länsgränsen.
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Bilaga 3

Lathund för lodjursskyttar 2022
Västernorrlands län

Kontrollera före jakten
Registrering

Alla som ska jaga ska vara registrerade
jägarregistret.

Jaktledare

Ska vara utsedd vid varje jakttillfälle

Jaktområde

Se beslut

Jakttid

1 mars - 15 april eller den tidigare tidpunkt då
jakten i området avlyses.
Fr o m. en timme före solens uppgång t o m en
timme efter solens nedgång

Tilldelning

Ta reda på hur många lodjur som återstår
Tel: 0611- 34 91 53

Hundar

Högst två hundar, vilka inte får bytas vid jakt
på en och samma lo under en och samma
dag.

Fällor

Ska anmälas innan fällan gillras och innan
licensjakten inleds. Endast godkända och
märkta fälltyper är tillåtna.

Eftersökshund

Var och hur snabbt kan den vara på plats?

Ev. Fällavgift

Ingen statlig fällavgift,
Fällavgift kan fastställas av jakträttsupplåtaren.

Efter skott

Markera skottplatsen i terrängen.

Anmälan

Till länsstyrelsen snarast och inom en timme –
skytt, jaktledare, plats, var och när lodjuret
fälldes.
Tel: 0611-34 92 12

B

Påskjutning

Skytten tillsammans med jaktledaren ansvarar
för platsundersökning samt för eventuellt
eftersök

Prover

Om djuret är flått lämnas kropp till
länsstyrelsens besiktningsman.

Blanketter

Tillhandahålls av besiktningsman och fylls i
tillsammans vid
besiktningen/platsundersökningen

Besiktning

Samtliga djur besiktas inom ett dygn. Skott och
fallplats på begäran.

Försäljning/export

Intyg/tillstånd från Jordbruksverket krävs om
skinn eller andra delar säljs eller exporteras.

Märkning

Skinn märks omgående vid besiktning.
Kranium märks i efterhand av SVA.

