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Beslut
Datum
2022-04-22

Ärendebeteckning
218-3202-2022

Voernese sameby

Beslut om att utöka antalet björnar som får
fällas vid skyddsjakt efter björn inom
Voernese sameby
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att utöka omfattningen av skyddsjakt enligt
Länsstyrelsens beslut 22 april februari 2022 (Länsstyrelsens
diarienummer 218-3202-2022, handling 2) om skyddsjakt efter tre (3)
björnar inom Voernese samebys kalvningsområde, se bilaga 2.
Beslutet ska gälla för fyra (4) björnar, en björnhona med totalt tre
ungar. I övrigt ska beslutet gälla oförändrat.
Med stöd av 59 § jaktförordningen gäller detta beslut utan hinder av
att det överklagas.

Bakgrund
Länsstyrelsen beviljade på förmiddagen 22 april 2022 skyddsjakt efter
tre björnar, en hona med två ungar, inom Voernese samebys
kalvningsområde norr om Saxaborga.
Vid ett påbörjat jaktförsök upptäcktes att honan hade ytterligare en
unge. Jaktförsöket avbröts och samebyn ansökte då om att beslutet ska
omfatta ytterligare en björn, en unge.

Länsstyrelsens bedömning
Då det upptäckts att björnhonan har fler ungar än vad som först
observerats är det rimligt att beslutet utökas och gäller samtliga av
honans tre ungar.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonasson med vilthandläggare
Emma Andersson som föredragande.

Postadress:831 86 Östersund

Telefon: 010-225 30 00

E-post: jamtland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/jamtland
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Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Beslut om skyddsjakt efter björn inom Voernese sameby, 2183202-2022
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Bilaga 1, 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 Jämtlands län antingen via epost; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831
86 Östersund.
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,
jamtland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00.

