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Ruvhten sijte

Beslut om skyddsjakt efter järv inom Ruvhten sijte

Beslut
Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på två (2) järvar inom Ruvhten sijte. 
Beslutet omfattas av de villkor som följer.

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan 
överklagas framgår i bilaga 1.

Villkor

När får skyddsjakten bedrivas?
Skyddsjakten får bedrivas från och med 7 april till och med 25 april 
2022. Skyddsjakten får genomföras under hela dygnet.

Varje jakttillfälle initieras av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska inför 
varje jakttillfälle kontaktas på telefon 010-225 30 40. Länsstyrelsen 
avlyser skyddsjakten om tillåtet antal järv fällts eller påskjutits innan 
jakttiden löpt ut.

Länsstyrelsen äger rätt att omedelbart avlysa jakten om 
förutsättningarna för skyddsjakt förändras eller om jaktförhållandena 
förändras på ett sådant sätt att jakten inte kan genomföras i enlighet 
med gällande bestämmelser samt villkoren i detta beslut.

Var får skyddsjakten bedrivas?
Skyddsjakten får bedrivas inom jaktområdet enligt bilaga 2. 

Skyddsjakt får ske på annans mark.

Länsstyrelsens personal som finns på plats får besluta att jakt som 
påbörjats i det angivna området får fullföljas även utanför området.

Vilka djur får fällas?
Totalt får två (2) djur fällas.

Beslut 

Datum
2022-04-07

 

Ärendebeteckning 
218-2787-2022
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Vilka får utföra skyddsjakten?
Länsstyrelsen i samråd med samebyn utser jaktledare. Jaktledaren får 
utse ett begränsat antal personer som får delta i skyddsjakten. 
Länsstyrelsens kontaktperson nås på Länsstyrelsens rovdjurstelefon 
010-225 30 40.

I det fall Länsstyrelsen deltar agerar Länsstyrelsen som jaktledare. 

Jaktledarens ansvar
Jaktledaren ansvarar för att:

 vid varje jakttillfälle informera Polismyndigheten på 
010-569 15 89 när skyddsjakten påbörjas samt vid 
skyddsjaktens slut. Vid jaktens start ska följande uppgifter 
lämnas: jaktledarens namn och telefonnummer samt vart 
jakten utförs

 om möjligt informera berörda markägare och jakträttshavare 
om skyddsjakten

 vid behov kunna uppvisa dokumentation på vilka personer som 
deltagit vid respektive jakttillfället

 försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra 
vilt kan finnas på skottplatsen inom högst två timmar från 
påskjutningen

 jaktdeltagarna använder sådana kommunikationsmedel under 
skyddsjakten så att villkoren i detta beslut kan uppfyllas

 samtliga jaktdeltagare känner till beslutet och dess villkor i sin 
helhet

Jaktmedel och jaktmetoder
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens 
vilt (NFS 2002:18) anges vilka vapen och kulpatroner som får 
användas vid jakt efter järv.

För att skyddsjakten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt 
bedömer Länsstyrelsen att undantag från förbudet att nyttja 
motordrivet fortskaffningsmedel vid skyddsjakt ska utfärdas. Utsedda 
jaktdeltagare får, utan närvaro av Länsstyrelsens fältpersonal, söka 
efter samt ringa djuren med motorfordon. Om behov av ompostering 
finns får utsedda jaktdeltagare frakta vapen på skoter i terräng.

Förföljande och avlivning från snöskoter och helikopter får endast 
utföras av personal särskilt utsedd av Länsstyrelsen. Skyddsjakten får 
bedrivas med hjälp av helikopter under förutsättning att såväl pilot 
som skytt har erfarenhet av sådan verksamhet. 
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Om det krävs för effektivt genomförande får skyddsjakten bedrivas 
med hjälp av hund. Maximalt två (2) hundar får släppas efter en och 
samma järv under ett och samma dygn.

Skyddsjakten får genomföras med hjälp av åtel. Med åtel avses i detta 
beslut befintliga kadaver av ren. Upptag av järvspår med hund vid åtel 
är med stöd av detta beslut tillåtet under skyddsjakten.

Dispens för användande av hagelvapen
Länsstyrelsen har ansökt om dispens för användande av hagelvapen 
vid genomförande av skyddsjakt efter järv enligt detta beslut. 
Naturvårdsverket har inte lämnat besked i frågan när beslutet fattas.

Anmälan om fälld eller påskjuten järv
Jaktledaren ska omedelbart och senast inom en timme från det att en 
järv fällts eller påskjutits anmäla detta till Länsstyrelsens 
rovdjurstelefon 010-225 30 40 och polisen. Jaktledaren ska avlysa 
jakten om tillåtet antal järvar fällts eller påskjutits med stöd av detta 
beslut.

Hantering av fällt vilt
Länsstyrelsen ska besikta det fällda djuret. I samband med besiktning 
ska Länsstyrelsen ta prover från djuret enligt bilaga till 
delegeringsbeslut NV-00303-21.  

Skinnet från det fällda djuret, förutsatt att skyddsjakten skett i enlighet 
med gällande lagstiftning och villkoren i detta beslut, tillfaller 
jakträttshavaren. Jakträttshavaren har rätt att överlåta skinnet till 
annan. Vid besiktningen märks skinnet från det fällda djuret med ett 
microchip som bevis på att det fällts lagligt. Jakträttshavaren har 
också möjlighet att återfå kranium efter det att skrotten skickas till 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för undersökning, det 
behöver då markeras i blanketten som skickas till SVA. I det fall 
jakträttshavaren inte vill ha skinnet eller inte går att återfinna inom 
rimlig tid omhändertas hela djuret av Länsstyrelsen för vidare 
transport till SVA.

I det fall djuret fälls på statlig mark får skinn och kranium tillfalla 
samebyn. Om samebyn inte gör anspråk på djuret omhändertas djuret i 
sin helhet av Länsstyrelsen. 

För att jakträttshavaren ska kunna återfinnas behöver koordinater till 
fallplatsen tas och lämnas till besiktningsmannen så snart som möjligt. 
Skytten och jaktledaren är gemensamt ansvariga för att det sker.
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Bakgrund

Ansökan
Ruvhten sijte ansökte den 4 april 2022 om skyddsjakt efter en järv i 
området runt Lillfjället och Tandsjöfjället. I området har samebyn 
cirka 1800 renar som tillhör två olika vintergrupper, renarna har varit i 
området sedan 1 april. Övriga renar i samebyn uppges komma till 
området inom 2-4 veckor. I området kommer också delar av 
renhjorden att kalva, även om området inte är samebyns huvudsakliga 
kalvningsområde. 

Samebyn vill på sikt flytta renarna från det aktuella områden mot 
kalvningslanden norr om Brattriet, men det är ännu för tidigt för denna 
flytt. Vid ansökan uppges att det i närområdet för samebyns 
kalvningsland finns en renhjord med norska renar och dessa renar 
förväntas vara kvar uppåt fyra veckor till. Sökande berättar att 
samebyn också därför inte kan flytta sina renar från 
Lillfjället/Tandsjöfjället till kalvningslandet i närtid eftersom det då 
finns överhängande risk för sammanblandning av renhjordarna.

Vid ansökningstillfället uppger sökande att han utifrån positioner från 
GPS-försedda renar har kunnat se att renarna, som normalt betar lugnt, 
flyttat sig på omotiverade sätt under de senaste dagarna. Renskötare i 
området har också kunnat se spår och jaktförsök av järv i området 
vilket sökande menar förklarar renarnas rörelsemönster. Sökande 
uppger också att detta är samma område där samebyn även under 
fjolåret under denna tid hade problem med järv som orsakade skada i 
renhjorden. 

Komplettering av ansökan
Den 6 april kompletterade samebyn sin ansökan med ytterligare 
beskrivning av situationen. I kompletteringen uppges bland annat att 
spårförhållandena i området är svåra med hård skare och hårda vindar 
som orsakar drevsnö, men att man trots det haft spårobservationer av 
två olika järvar som jagar i renhjorden. 

I kompletteringen beskriver samebyn också att ”de dräktiga vajorna 
just nu (är) inne i en känslig period inför kalvning. Behovet av att få 
beta i lugn och ro är av störst vikt för att bygga upp kroppen i väntan 
på kalvning men även för att kunna ha tillräckligt med näring till att 
föda upp kalven. Med det låsta markbetet som är nu efter blidväder 
och sedan kylan så är det av yttersta vikt att de får gå i lugn och ro på 
de barfläckar som kom fram i blidvädret. Hänglavsområden är också 
väldigt viktiga då hänglaven är en bra näringsrik föda för renen. Då 
det faller sig naturligt för renen att gå ner i skogen och beta av 
hänglaven vid låsta markbeten. Hänglavsbetet missgynnas dessvärre 
av att även järven trivs i skogslandet runt fjället och järvarna jagar 
och skrämmer upp de renar som söker sig ner i skogen. 
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Störningar inne bland renarna den här tiden på året kan innebära 
stor skada i form av förlust av utvalda avelsdjur och kastade kalvar. 
Indirekta skador vid jaktförsök från järv uppstår när renarna blir 
stressade och inte får betesro, vilket påverkar renens kondition och 
allmäntillstånd.”

Vid kompletteringen har sökande också bifogat bilder över hur GPS-
försedda renar flyktat långa sträckor under flera dagar – ett beteende 
som inte uppges vara normalt för ostörda renar. 

Samebyn inkom den 7 april med ytterligare komplettering. De 
beskriver då hur renarna under natten 6-7 april har renarna åter 
skingrats och flytt mot och över Rogen in på Idre samebys 
betesområde. Sökande uppger att de under morgonen inte kunnat se 
några spår av järv eftersom vädret är dåligt, men deras bedömning är 
att renarna jagats. Sökande uppger också att de nu behöver återsamla 
renhjorden igen men att de samtidigt försöker se om de kan upptäcka 
spår av järv i samband med detta. 

Förekomst av järv i området
Länsstyrelsen dokumenterade den 6 april spår och jaktförsök efter en 
järv i det aktuella området. Vid spårningen går det se att järven jagat 
ren ner från Tandsjöfjället och mot Abborrvikarna, spårförhållanden 
var dåliga och det gick sen inte spåra längre. Länsstyrelsen bedömer 
att det rör sig om en hane. 

Samebyn har själva, under tiden de varit i området, observerat spår 
och jaktförsök av två olika järvar. Den 6 april kunde en järv urskiljas i 
området vid Tandsjöfjället och Brändstöten och en annan som kommit 
in västerifrån. 

Länsstyrelsen har inte dokumenterat någon föryngring av järv i 
området sedan 2020. I angränsande län samt i Norge har föryngring av 
järv dokumenterats men kan inte anses ligga i områdets närhet. 

Skadebild
Skadebilden i området består både av direkt och indirekta skador. I 
området har inga kadaver av järvdödade renar kunnat hittas men 
renarna har jagats och skingrats vid upprepade tillfällen sedan de 
anlände till området för ungefär en vecka sedan. Renarna flyktar och 
skingras vilket orsakar stor stress och minskad möjlighet till betesro 
för de högdräktiga vajorna. Området utgör också en plats där 
samebyns renar behöver stå under en period i väntan på att flytta den 
sista sträckan till kalvningsområdena längre nordväst.  

Det aktuella området hade även under vårvintern 2021 problem med 
järv som jagade och rev renar, två hanar sköts då vid skyddsjakt 
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genom beslut med Länsstyrelsens diarienummer 3068-2021, 3274-
2021 samt 3816-2021. 

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. 

Beslutet fattas med stöd av 10 § jaktlagen samt 9, 18, 21, 22, 23 a 
tredje punkten, 23 b och 24 d §§ jaktförordningen. I beslutet har även 
reglerna i artikel 12 och undantagsreglerna beträffande jakt i artikel 16 
i Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) beaktats.

Med stöd av 59 § jaktförordningen gäller detta beslut utan hinder av 
att det överklagas.

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 järvstammens utveckling i landet som 
helhet. Vidare bedömer Länsstyrelsen om det går att identifiera 
speciellt skadegörande individer eller särskilt skadeutsatta områden.

Allvarlig skada
Som tidigare beskrivits består skadebilden av både direkta och 
indirekta skador. Järven har mer eller mindre dagligen jagat och 
skingrat renarna i renhjorden. I området har inga kadaver av 
järvdödade renar återfunnits men Länsstyrelsen har kunnat 
dokumentera jaktförsök av minst en järv i området. Samebyn har 
också själva observerat spår och jaktförsök av två järvar, vilket kan 
förklara de rörelsemönster som gått att utläsa av hur GPS-försedda 
renar rört sig.   

De återkommande jaktförsöken från järv är en allvarlig störning och 
stress för de renar som befinner sig i området. Störningar i renhjorden 
den här tiden på året kan innebära stor skada eftersom den drabbar 
högdräktiga vajor. Samebyn riskerar direkta skador i form av förlust 
av utvalda avelsdjur och kastade kalvar. Samebyn lider av allvarliga 
indirekta skador av de upprepade jaktförsök som järvarna orsakar 
vilket leder till stor stress för renarna som inte får betesro, vilket 
påverkar renarnas kondition och allmäntillstånd. De vajor som inte 
dödas direkt riskerar till följd av stressen att kasta sina ofödda kalvar. 
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Att renhjorden skingras vid upprepade tillfällen är inte bara en stor 
påfrestning för renarna utan det innebär också ett omfattande 
merarbete för renskötarna som behöver hålla kvar renarna i det 
aktuella området fram till de ska göra den slutliga flytten till 
kalvningslanden längre nordväst. 

Att järv jagar eller prederar på ren vid något enskilt tillfälle är att se 
som normal affärsrisk men i det aktuella fallet bedömer Länsstyrelsen 
att järven jagat ren i området under en längre tid. Området är ett 
viktigt område där samebyn behöver hålla sina renar under en period i 
väntan på att flytta sina renar till kalvningsområdet. Skadorna riskerar 
således att drabba samebyn nära och i direkt anslutning till den 
känsliga kalvningsperioden för de fall järvarna tillåts vara kvar i 
området. Vidare så hade området även under fjolåret 
skadeproblematik vad gäller järv, vilket tydliggörs av tidigare skador 
och skyddsjaktbeslut. Länsstyrelsen anser därför att skadan för 
samebyn är förutsägbar och sannolik.

Länsstyrelsen har bara haft möjlighet att dokumentera en järv i 
området medan samebyn uppger att det är två järvar som orsakar 
skadan. Länsstyrelsen har inte funnit skäl att ifrågasätta denna uppgift. 

Med utgångspunkt i den problematik som beskrivits bedömer 
Länsstyrelsen att den skadebild som presenterats är allvarlig och att 
skyddsjakt efter två järvar i området skulle minska risken för fortsatt 
allvarlig skada.

Gynnsam bevarandestatus
Naturvårdsverket fastställde den svenska järvstammen för 
inventeringssäsongen 2021 till 100 föryngringar, motsvarande 637 
individer. Det innebär att järvstammen bedöms ligga över 
referensvärdet för gynnsam bevarandestatus vilket är 600 individer 
och över den fastställda miniminivån på 96 föryngringar i hela landet. 
Inventeringsresultaten visar också att järvstammen fortsatt sprida sig 
österut och söderut till skogslandet, inom och utanför 
renskötselområdet, vilket är ett av målen för förvaltningen av järv.

I Jämtlands län fastställdes det slutliga resultaten för 
inventeringssäsongen 2021 till 51 föryngringar, vilket är väl över den 
av Naturvårdsverket beslutade miniminivån för länet på 29 
föryngringar.

För norra rovdjursförvaltningsområdet, där miniminivån är satt till 89 
järvföryngringar, återfanns 2020/2021 totalt 87 föryngringar. Efter 
inventeringssäsongen 2019/2020 beviljade sametinget en begäran från 
en sameby i Jämtlands län om att inventeringsresultaten skulle mätas 
över treårsmedel då väderförhållandena för inventering var dåliga 
under säsongen. För säsongen 2020/2021 beviljades sjutton samebyar 
ersättning i Norrbottens län baserat på treårsmedel och i Västerbottens 
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län en sameby. Enligt sametingets allmänna råd bör beräkning enligt 
treårsmedel endast användas i undantagsfall när inventeringen kraftigt 
har försvårats inom en samebys betesområde på grund av snö- och 
väderförhållanden och att ett inventeringsresultat därigenom inte kan 
redovisas. Treårsmedel för säsongerna 2018/2019, 2019/2020 och 
2020/2021 ger 42 föryngringar i Jämtlands län och 91 föryngringar 
inom norra rovdjursförvaltningsområdet.

I Förvaltningsrättens dom med målnummer FR 79–21 bedöms 
utvecklingen av länets järvpopulation ligga i linje med 
Naturvårdsverkets strävan att populationen, förutom att ligga över 
gränsvärdet, också ska spridas till områden utanför renskötselområdet 
med ökning i mellersta rovdjursförvaltningsområdet och minskning av 
miniminivåerna i norra rovdjursförvaltningsområdet (NV-01525-18). 
Utifrån befintliga föryngringar satte Naturvårdsverket miniminivån för 
Jämtlands län till 29 och det framhålls i samma beslut att nivåerna 
kommer revideras vartefter spridning sker.

Under 2021 fälldes fem järvar på skyddsjakt i Jämtlands län, hittills 
under 2022 har tre järvar fällts. Trots en viss ökning i avskjutning av 
järv på skyddsjakt under de senaste tre åren visar det senaste 
inventeringsresultatet för Jämtlands län en växande järvstam. 
Länsstyrelsen gör således bedömningen att den nivå av skyddsjakt 
som beviljats under de senaste åren inte tycks ha en negativ påverkan 
på det lokala beståndet. (Tabell 1)

Tabell 1. Antalet järvar fällda på skyddsjakt under perioden 2018 
– 6 april 2022.

I det aktuella området har ingen föryngring av järv dokumenterats 
sedan 2020. De föryngringar som dokumenterats i Dalarna och Norge 
ligger så långt ifrån det berörda området att Länsstyrelsen bedömer 
dessa som utom risk för skyddsjakten. 

Länsstyrelsen bedömer sammantaget att skyddsjakt efter två järvar i 
det aktuella området inte riskerar att ha någon betydande negativ 
påverkan på det lokala järvbeståndet och inte heller riskerar att 
förhindra eller allvarligt försvåra upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus hos järven som art i dess naturliga 
utbredningsområde.

Årtal Antal järvar fällda på skyddsjakt i Jämtlands län
2022 3 järvar (t o m 6 april)
2021 5 järvar
2020 11 järvar
2019 5 järvar
2018 1 järv
2017 1 järv
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Annan lämplig lösning
Den skadeförebyggande metod som normalt fungerar bäst mot 
predation på ren är att hålla renhjorden väl samlad. När järvar befinner 
sig i och kring renhjorden flyr renarna och hjorden skingras och sprids 
över en större yta. Det medför att arbetet med ordnad renskötsel 
försvåras av järvens jaktförsök och ökad exponering för predation av 
järv.

Andra alternativa metoder för att skydda renhjorden kan vara:

1. Flytta renarna till ett annat område
Området utgör ett område där samebyns renar behöver stå i väntan på 
flytt till kalvningslanden och är en viktig samlingspunkt för samebyns 
renar. Samebyn behöver utnyttja betesområdet till fullo fram tills dess att 
betet tinat fram i fjällen. Det är således inte möjligt att just nu flytta de 
renar som nu finns i området.

2. Ökad bevakning
Renhjorden bevakas redan i den utsträckning som är resursmässigt 
möjligt. De flesta jaktförsök av järv genomförs nattetid. Det gör det 
oerhört svårt att upptäcka och avvärja ett pågående angrepp och 
effekten av ökad bevakning och närvaro vid hjorden har därför 
begränsad, om någon, effekt. 

3. Hägna in och fodra renarna
Utfodring i hägn är en effektiv lösning vad gäller möjligheten till att 
bevaka en renhjord. Denna lösning är dock endast att anse som 
tillfällig då renar som hålls i hägn över längre tid löper hög risk att 
drabbas parasiter och andra sjukdomar som snabbt kan spridas bland 
djur som hålls på en begränsad yta. Vidare finns heller ingen praktisk 
möjlighet att uppföra hägn på denna plats under denna årstid. 
Lösningen faller också på sin egen orimlighet om kostnader för 
arbetsinsats och utfodring vägs in. 

4. Mota bort järven
Järvar samlar byten i förråd som de nyttjar under hela året. När det blir 
goda förutsättningar för att jaga ren jagar järven för att samla till sina 
förråd. Järv som börjat predera på ren tenderar att vara svåra att mota 
bort från hjorden. Järvar är också starkt revirhävdande varför det är 
osannolikt att järven lämnar sitt revir någon längre tid på grund av 
motning. Effekten av att mota bort en järv i ett område med flera 
järvar bedöms också ha begränsad, om någon, effekt. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Länsstyrelsen det inte finns 
någon annan lämplig lösning än skyddsjakt i detta fall.

Sammantagen bedömning
Länsstyrelsen bedömer att samebyn lider av en pågående allvarlig 
skada och att skyddsjakt efter en järv kan minska eller förhindra den.
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Tidpunkten för skyddsjakten infaller dock under järvens 
ynglingsperiod, det gör att det ställs högre krav på beslutsunderlaget 
vid beslut om skyddsjakt efter järv. Om en hona fälls på skyddsjakt 
kan eventuella ungar utsättas för onödigt lidande då de svälter ihjäl i 
lyan. Det har inte dokumenterats någon föryngring i det aktuella 
området sedan 2020 och bedömningen av de spår som dokumenterats i 
anslutning till skadorna är att det rör sig om två ensamma järvar. Den 
järv som Länsstyrelsen dokumenterat bedöms vara en hane. 
Länsstyrelsen bedömer därför att sannolikheten för att skjuta en 
järvhona som har ungar i lya finns men är liten.

Vid en avvägning mellan risken att skjuta bort en järvhona från sina 
ungar och risken för fortsatt allvarlig skada för samebyn så bedömer 
Länsstyrelsen att den allvarliga skadan i det här fallet värderas högre. 

Beslutets verkställighet
Då skadan bedöms vara pågående och järven befinner sig i eller i 
närheten av renhjorden bedömer Länsstyrelsen att beslutet ska 
verkställas snarast. 

Information
Jakt som inte följer angivna villkor sker utan stöd av detta beslut och i 
strid med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). 
Straffbestämmelserna för jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§ samma lag.

Länsstyrelsen erinrar om 22 § jaktförordningen där det framkommer 
att ett skjutvapen som förvaras i ett motordrivet fortskaffningsmedel 
inte får ha ammunition i vapnets patronläge eller magasin.

Länsstyrelsen erinrar om att skyddsjakten enligt 27 § jaktlagen ska 
bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande och 
så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Handläggning
I ärendets handläggning har utöver föredragande handläggare även 
inventeringssamordnare Nicklas Rumm, naturvårdshandläggare 
Martin Bergwall och Malin Larm deltagit.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Olov Hallquist med naturvårdshandläggare 
Emma Z Andersson som föredragande. 
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Kopia till
Polisen 
Naturvårdsverket
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Järvforskningen
Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Karta över jaktområde
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-
post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 
86 Östersund.

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 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. 

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, 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:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där du 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 dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jamtland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange 
diarienummer . 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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