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Angående Länsstyrelsens beslut (Dnr 13-2021) av utökad tilldelning 2021-01-04 på fyra vargar 
under licensjakt i Andåreviret. Helt emot sina befogenheter har Gävleborgs länsstyrelse utökat 
licensjaktbeslutet. 
 
Jaktkritikerna har överklagat licensjakten på varg i Gävleborgs län. 
 
Vår överklagan för licensjakt i Gävleborgs län bereds hos Kammarrätten i Sundsvall, (mål 3729-20) där vi har 
begärt prövningstillstånd. Trots att beslutet inte har vunnit laga kraft tog länsstyrelsen den 4 januari ett beslut 
om att utöka licensjakten i Andåreviret genom att tillåta att ytterligare fyra (4) vargar fick dödas. Det förelåg 
således en pendens-situation och länsstyrelsen kunde således inte fatta ett nytt beslut om precis samma 
jakt. Detta beslut resulterade i att ytterligare 4 vargar- utanför licenskvoten dödades.  
Efter samtal den åttonde (8) januari med handläggaren Simon Viklund, samt med diariet framkom det att 
ytterligare tre ansökningar har kommit till länsstyrelsen, om begäran om att utöka jakten i Andåreviret. 

Totalt har tio vargar dödats i detta revir, alltså fyra utanför licensjaktbeslutet. Märk väl att "begäran om utökad 
licensjakt" - som inte har någon som helst rättslig grund varken i jakträtten, förvaltningsrätten eller EU-rätten 
eftersom licensjakt enligt EU-domstolen ger ett undantag från förbud att döda rödlistade djur och därmed kan 
det inte finnas några skäl att begära att jaga dem av de skäl som anges. 

Om handläggaren, Simon Viklund tar ytterligare beslut att utöka jakten i Andåreviret kommer han personligen 
att bli anmäld och vid fällande dom ansvarig för grovt tjänstefel om han utökar licensjaktbeslutet i Andåreviret.  

Myndighetspersoner får absolut inte ge vika för de påtryckningar som kommer från jägarkåren även om trycket 
att få vara med på en troféjakt är stor, när över 700 jägare har anmält sig till jakten, i bara Gävlebors län.  

I Svensk jakt 2021-01-07 står att läsa angående utökad jakt i Andåreviret: 
Fråga från Svensk jakt till handläggaren -– Licensensjakt på varg är tillåten till och med 15 februari. Hinner ni 
med detta innan jakttiden är slut? – Det får vi se till att göra, säger Simon Viklund. (alltså en begäran att döda 
fler vargar) 

Jaktkritikerna kommer att polisanmäla handläggaren och landshövdingen som är högst ansvarig för 
myndigheten om ytterligare beslut tas om att döda fler vargar i Gävleborgs län. Vi kommer även att 
anmäla handläggarens beslut den 4 januari 2021 till Europarådet och EU. (20 kap. 1 § Brottsbalken - 
grovt tjänstefel. 2021) 

Enligt EU:s statsansvarsprincip måste medlemsländerna tillämpa EU-lagen på det avsedda sättet 
(Francovicprincipen) - i detta fall habitatdirektivet. Det är helt omöjligt för en ensam handläggare på en 
länsstyrelse ansvara för att ändra EU:s tolkning av EU:s direktiv och det är ett allvarligt brott mot EU-rätten. 
Naturvårdsverkets delegation måste brytas på grund av upprepade brott mot EU-rätten. 
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