
 1 (6) 
 

 
 

Postadress: 651 86 Karlstad Telefon: 010-224 70 00 E-post: varmland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/varmland  
www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter 

Länsstyrelsen i Värmlands län 
 

Kungörelsedelgivning 
 

Beslut om omprövning av beslut 218-7033-2022 med 
avseende på gränsdragning av jaktområden. 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att ompröva beslut 218-7033-2022 med avseende 
på gränsdragningen av jaktområden. 

Länsstyrelsen beslutar om en minskning av jaktområdet som berör 
Flatmossenreviret (se karta i bilaga 2). 

Länsstyrelsen beslutar om en utökning av jaktområdet som berör 
Forshagareviret (se karta i bilaga 3). 

Verkställighet 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) att 
detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen fattade beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län den 
22 september 2022. 

Besluten överklagades till förvaltningsrätten där aktuellt beslut ändrades 
med avseende på fördelning av jaktkvoten. Där förvaltningsrätten 
ändrade beslutet så att det får fällas sex (6) individer per jaktområde, och 
inte totalt 18 individer för samtliga tre jaktområden. Domen har 16 
december överklagats av Länsstyrelsen.  

Tills vidare gäller förvaltningsrättens dom, med justeringarna av 
jaktområdet i och med detta beslut. Prövningen av länsstyrelsens beslut 
bör inte påverkas av detta beslut. 

Motivering till beslutet 
Från det att beslutet (218-7033-2022) fattades har ny information 
gällande vargrevirens utbredning tillkommit och därför beslutar 
länsstyrelsen nu att ompröva beslutet med avseende på utformningen av 
jaktområdena.  

 

Beslut  
 

Datum 
2022-12-22  
 

  
 

Ärendebeteckning  
218-10195-2022  
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Ändringarna innebär en minskning av jaktområdet Flatmossen (bilaga 4) 
då vargar från ett grannrevir (som ej är tänkt att omfattas av licensjakten) 
rört sig inom gränsen för jaktområdet, och en utökning av jaktområdet 
Forshaga (bilaga 3) då vargar tillhörande det aktuella reviret uppehållit 
sig utanför jaktområdet. Länsstyrelsen har inte funnit anledning att 
justera gränsen för jaktområdet Skacksjö. 

Ändringarna genomförs i syfte att upprätthålla selektiviteten och 
möjligheten att uppfylla syftet med jakten. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Jaktförordningen (1987:905)  
23 f §   Om beslut om licensjakt har fattats enligt 23 e § får beslutet 
ändras om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av någon 
annan särskild anledning. 
Förordning (2016:556). 

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 samt i NWT och VF.  

Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos: Länsstyrelsen i 
Värmlands län, Våxnäsgatan 5, 65186 Karlstad, samt på 
Länsstyrelsernas hemsida: lansstyrelsen.se/varmland 

Information 
Kartorna finns förutom i bilagorna till detta beslut även att se i detalj på 
länsstyrelsens webbGIS (Viltkartan).  

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta mig, David Höök, för frågor på telefon 010-
2247256 eller via e-post david.hook@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 10195-2022 i ämnesraden för e-post. 

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 70 00. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Georg Andrén med vilthandläggare 
David Höök som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschef Maria Hammarström och länsjurist Johan Magnusson. 
medverkat.  

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
2. Karta över ändrat jaktområde: Flatmossen 
3. Karta över ändrat jaktområde: Forshaga 
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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 Värmland antingen via e-post; 
varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 
Karlstad. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 26 januari 2023. 
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 samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
varmland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00. Ange 
diarienummer 10195-2022.  

  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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Bilaga 2 

Karta Jaktområde Flatmossen 

Figur 1: Justeringen innebär en minskning av jaktområdet i norra delen.
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Bilaga 3 

Karta jaktområde Forshaga 

Figur 2: Justeringen innebär en utökning av jaktområdet i nordöstra delen.
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