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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LULEÅ 
 
 

BESLUT 
2021-04-16 
Meddelat i Luleå 

Mål nr 
713-21 
 
 

 

Dok.Id 137384     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 849 
971 26 Luleå 

Skeppsbrogatan 43 0920-29 54 90  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 

www.domstol.se/forvaltningsratten-i-lulea, 
där finns även  information om vår 
personuppgiftshantering 

 

 
KLAGANDE 
Naturskyddsföreningen Gävleborg, 886501-0766 
  
MOTPART 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut 2021-04-09, dnr 2686-2021,  
se bilaga 1 
 
SAKEN 
Skyddsjakt efter varg; fråga om avskrivning av målet 
___________________ 
 

SAKEN 

Förvaltningsrätten avskriver målet från fortsatt handläggning. 

___________________ 

  



  Sida 2 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LULEÅ 

BESLUT 
2021-04-16 

713-21 
 

 
 
BAKGRUND OCH PARTERNAS INSTÄLLNING M.M. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län (länsstyrelsen) beslöt den 9 april 2021 om 

förlängd skyddsjakt efter en varg i Mo/Svartsbo, Ockelbo kommun, t.o.m. 

den 23 april 2021. Detaljer, villkor och skäl för beslutet framgår av bilaga 1. 

 

Naturskyddsföreningen Gävleborg har överklagat beslutet och yrkar att 

beslutet ska upphävas samt att beslutet ska inhiberas. 

 

Länsstyrelsen, som inte funnit skäl att ändra sitt beslut, överlämnade 

överklagandet och handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten den 15 april 

2021. Samma dag meddelade länsstyrelsen att en varg fälldes tidigare under 

dagen med stöd av beslutet, och att skyddsjakten därmed är avlyst.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

Förvaltningsrätten konstaterar att den varg som berörs av det överklagade 

beslutet är avlivad och skyddsjakten är avslutad. Frågan i målet har därmed 

förfallit. Förvaltningsrätten bedömer inte att det framkommit sådana 

omständigheter som innebär att det finns ett befogat intresse att ändå pröva 

målet i sak. Målet ska därför skrivas av från fortsatt handläggning. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överklagas. Överklagandet ska ges in till 

Förvaltningsrätten i Luleå men vara ställt till Kammarrätten i Sundsvall. 

Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03). 

 

Eva Westerlund 

rådman 

 

David Munck har föredragit målet. 

mjh
Markering

mjh
Markering
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Dnr 2686-2021
 

Enheten för vilt
Simon Viklund
010-2251505
simon.viklund@lansstyrelsen.se

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Webb lansstyrelsen.se/gavleborg

FB facebook.com/lansstyrelsengavleborg

Beslut om förlängt tillstånd till skyddsjakt efter varg

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 a § jaktförordning (1987:905) att 
förlänga tillståndet till skyddsjakt efter en (1) varg i Mo/Svartsbo, Ockelbo 
kommun.

Skyddsjakten får bedrivas inom det område som anges på kartan i bilaga 2.

Skyddsjakten får bedrivas från och med beslutsdatum till och med den 23 april 
2021.

Detta är en förlängning av tillståndet i länsstyrelsens beslut med dnr 1996-2021 
daterat den 25 mars 2021. Övriga villkor, bakgrund och motivering i ovan 
nämnda beslut kvarstår om inget annat anges i detta beslut.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att beslutet gäller 
omedelbart utan hinder av att det överklagas.

Beskrivning av ärendet
I länsstyrelsens beslut 1996-2021 daterat den 25 mars 2021 beviljades 
skyddsjakt efter en (1) varg i Mo/Svartsbo, Ockelbo kommun. Tillståndet var 
giltigt till och med den 8 april 2021.

Förvaltningsrätten i Luleå fastställde den 30 mars 2021, mål nr 571-21, 
länsstyrelsens beslut. 

Motivering till beslutet
Genomförandet av skyddsjakten har försvårats då det är känt att flera vargrevir 
finns i närheten av det utpekade jaktområdet. För att minimera risken för att fel 
varg fälls är jakten därför strikt villkorad och jaktområdet mycket begränsat. 

Med bakgrund av detta samt att individen G218-17 fortfarande riskerar att 
orsaka allvarlig skada i området beslutar länsstyrelsen, med samma motivering 
som i tidigare beslut, på eget initiativ om att förlänga tiden för skyddsjakten. 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LULEÅ 
 
INKOM: 2021-04-15 
MÅLNR: 713-21 
AKTBIL: 3

Bilaga 1

mjh
Markering
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Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Webb lansstyrelsen.se/gavleborg

FB facebook.com/lansstyrelsengavleborg

Länsstyrelsen korrigerar i detta beslut det tidigare jaktområdets avgränsning 
något genom att utöka området åt nordost. Detta för att inkludera ett område 
där individen G218-17 misstänks befunnit sig under den nyss avslutade 
skyddsjaktperioden. Den utpekade individen har återkommande under flera år 
kunnat kopplas till området via DNA, ofta i samband med observationer av 
varg som rört sig nära människor och bebyggelse. Utvidgningen av jaktområdet 
sker åt ett håll där det inte finns någon annan känd stationär varg än individen 
G218-17. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det inte innebär någon 
ökad risk för att vargar i intilliggande revir riskerar att fällas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordningen beslutat om 
överlämnandet av rätten att besluta om skyddsjakt efter varg till vissa 
länsstyrelser (Naturvårdsverkets beslut NV-00303-20).
All jakt måste bedrivas i enlighet med Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Art och 
habitatdirektivet (1992/43/EEG) har en avgörande betydelse för vilket utrymme 
som finns för skyddsjakt. Åtgärder som vidtas enligt art och habitatdirektivet 
ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus. 
Direktivet ger möjligheter till undantag från skyddskraven under vissa 
förutsättningar. Undantagen regleras i artikel 16.1, att det inte finns någon 
annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus. För att ett undantag från skyddsreglerna ska kunna 
göras, måste skälen vara mycket starka och den jakt som tillåts mycket 
begränsad.
Enligt 9 § jaktförordning (1987:905) står det: För jakt med skjutvapen efter älg, 
björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar.
1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till 
solens nedgång.
2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två 
timmar före solens nedgång.
3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme 
före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under timmen efter 
solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Om 
flera län är berörda, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av 
marken är belägen.

Enligt 15 a § jaktförordning (1987:905) får Naturvårdsverket eller, om beslutet 
fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag 
från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 
§, om det är fråga om skyddsjakt, licensjakt eller jakt som avses i 31 § första 
stycket.

Enligt 21 § jaktförordning (1987:905) får den myndighet som beslutar om 
jakten utöver vad som följer av 20, 20 a och 20 b §§ i det enskilda fallet besluta 
om undantag från förbudet i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) i fråga om 
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Telefon 010-225 10 00
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jakt efter björn, varg, järv, lo, utter, valar och fladdermöss samt när det är fråga 
om jakt som avses i 24 § eller 31 § första stycket 1 denna förordning. I övriga 
fall får länsstyrelsen besluta om sådana undantag. Om flera län är berörda och 
det är länsstyrelsen som beslutar om undantag, prövas frågan av länsstyrelsen i 
det län där huvuddelen av marken är belägen. I fråga om vilda fåglar, björn, 
varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare, vikare, valar och fladdermöss 
samt i fråga om andra vilt levande djurarter som har markerats med N, n eller F 
i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845) får undantag medges endast om 
1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde inte försvåras, och
3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c § ska 
kunna genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 
§ första stycket denna förordning.

Som framgår av 23 a § jaktförordning (1987:905) ska följande förutsättningar 
vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges:
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 som avses i 23 b, 24, 25 och 29 
§§ meddelas 
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som 
har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller 
ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten 
eller annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur 
eller växter.

Enligt 24 d § jaktförordning (1987:905) får den beslutande myndigheten i ett 
beslut om jakt enligt 23 b eller 23 d § bestämma hur man ska förfara med ett 
dödat djur. Om inte myndigheten beslutat något annat får djuret behållas av 
jakträttshavaren. När beslut om jakt meddelas enligt 23 b eller 23 d § får 
myndigheten även medge undantag från 31 § första stycket jaktlagen 
(1987:259) och, när det gäller skyddsjakt, också medge att jakten bedrivs på 
annans jaktområde.

Enligt 59 § jaktförordning (1987:905) får Polismyndigheten, länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket förordna att beslut enligt denna förordning skall gälla utan 
hinder av att det har överklagats.
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Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnad enhetschef Sandra Wahlund med 
vilthandläggare Simon Viklund som föredragande.

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.

Kopia till
Naturvårdsverket 
Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet
Polisen region mitt
Ockelbo kommun
Statens veterinärmedicinska anstalt
Viltskadecenter
Skandulv

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Karta över jaktområde

mjh
Markering

mjh
Markering
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
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 Gävleborg antingen via e-post; gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle.

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. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 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, och
 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, gavleborg@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange diarienummer 2686-2021.
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Bilaga 2

Karta över jaktområde



 

Sida 1 av 2 

 

www.domstol.se 

A
n

v
is

n
in

ga
r 

fö
r 

ö
v
er

k
la

ga
n

d
e 

F
R

-0
3
 –

 Ö
v
e
rk

la
g

a
n

d
e
ti

d
 3

 v
 -

 P
T

 •
 P

ro
d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

, 
A

v
d

. 
fö

r 
d

o
m

st
o

ls
u
tv

ec
k
li
n

g 
• 

2
0
2
0
-0

5
 

 

 

Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 


