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Initierare

Nordens Ark

Handläggare

Nelly Grönberg

Tjänsteanteckning
Zoologisk chef på Nordens Ark, Ewa Wikberg, ringde på söndag den 14/11 2021 och meddelade att ett
jaktlag precis hade sett en järv i drevet vid rådjursjakt. Det rör sig om den järvhona som smet från ett
tillfälligt hägn vid Nordens Ark tidigare i år. Ewa bad om förnyat tillstånd att fånga in alternativt avliva järven.
Anita Bergstedt, chef på Viltenheten, fattade under söndagen ett muntligt beslut att tillåta fångst/avlivning
och beslut i detta ärende blir förlängningen av detta. Länsstyrelsen har tidigare gett tillstånd för
fångst/avlivning, diarienummer 218-25755-2021 samt 218-33968-2021.
Nelly Grönberg
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Beslut
Datum
2021-11-15

Ärendebeteckning
218-50048-2021

Nordens Ark
Åby säteri
45693 Hunnebostrand

Tillstånd för skyddsjakt efter järv
Beslut
Länsstyrelsen ger Nordens Ark tillstånd till skyddsjakt efter en (1)
järvhona på fastigheten Hallind 3:23 i Lysekils kommun.
Länsstyrelsen beslutar att även ge er tillstånd att skyddsjaga efter solens
nedgång.
Skyddsjakten medger er tillstånd att fånga järvhonan i en levandefälla
samt för avlivning med godkänt vapen (kulvapen av klass 1 eller 2).
Tillståndet är en förlängning av jaktperioden, diarienummer för tidigare
ärenden gällande skyddsjakten är 218-25755-2021 samt 218-33968-2021.
Detta tillstånd gäller till och med den 31 januari 2022. Uppgifter om ifall
djuret avlivats och vilken effekt skyddsjakten haft ska skickas till
Länsstyrelsen senast den 15 februari 2022. Ange diarienummer 21850048-2021.
Villkor
Tillståndet gäller under förutsättning att:
- berörd jakträttshavare lämnar sitt medgivande
- att jakten endast bedrivs efter den järv som avvek från Nordens
Arks karantänsanläggning mellan den 18 och 19 maj 2021.
- att det vid åtling av järven endast används animaliska produkter
som har veterinärbesiktigats.
- varje person som bedriver jakt enligt detta beslut medför kopia av
tillståndet.

Beskrivning av ärendet
Järvhonan som beslutet avser fångst av är född och uppväxt på Nordens
Ark. Hon satt i karantän inför flytt till annan anläggning då hon tog sig
ut. Detta upptäcktes på morgonen den 19 maj 2021. Ni har sedan dess
sökt efter järven och ni har försökt ta reda på var hon är med hjälp av
viltövervakningskameror och allmänhetens observationer. Järvhonan har
setts vid flera tillfällen sedan hon avvek från det tillfälliga hägnet men
den senaste månaden har hon inte observerats. Under söndagen den 14
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Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
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november 2021 sågs hon av ett jaktlag ca 1 mil från området där hon sågs
senast. Ni ser goda möjligheter att fånga henne.
Ni har ansökt om tillstånd till skyddsjakt efter en (1) järvhona på
fastigheten Hallind 3:23 i Lysekils kommun.
Ni ansöker även om tillstånd att bedriva jakt nattetid.

Motivering till beslutet
15 d § jaktförordningen (1987:905) I fråga om vilda fåglar, björn, varg,
järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare och fladdermöss samt i fråga
om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har
markerats med N, n eller F får föreskrifter eller beslut enligt 15 §, 15 a §
första stycket, 15 b § eller 15 c § denna förordning meddelas 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. föreskriften eller beslutet
behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket
denna förordning.
Vid prövning av skyddsjakt gör länsstyrelsen en samlad bedömning i
varje enskilt fall utifrån behovet av skyddsjakt. Bedömningen beaktar i
detta ärende om det finns någon möjlighet till annan lämplig lösning än
skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas att järven,
som har levt hela sitt liv i fångenskap, har svårt att tillgodose sina behov
ute i naturen och att risken för att hon lider är stor.
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än
jakt. Länsstyrelsen finner därför skäl att medge skyddsjakt på en (1) järv.
10 a § jaktförordningen (1987:905) Vid jakt får endast sådana vapen
och andra jaktmedel användas som uppfyller de krav som
Naturvårdsverket föreskriver.
I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, valar och
fladdermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F är det
förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som
anges i bilaga 5 till denna förordning eller andra medel eller metoder som
inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten
försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Snaror får dock användas
för jakt efter dalripa och fjällripa norr om 58 nordlig bredd.
Vid jakt med skjutvapen får vapnet inte gillras.
15 a § jaktförordningen (1987:905) Naturvårdsverket eller, om beslutet
fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen får 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.
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Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen
får i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet enligt 10 §
andra stycket att använda halvautomatiska vapen med magasinkapacitet
som överstiger två patroner, om det är fråga om skyddsjakt eller
licensjakt efter björn.
Om beslutet fattas av länsstyrelsen och flera län är berörda, prövas frågan
av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen. Enligt 29
§ jaktförordningen får länsstyrelsen ge tillstånd till jakt efter fredade djur
om förutsättningarna enligt 23 a § jaktförordningen är uppfyllda: 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 skyddsjakt meddelas.
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl
som har ett allt överskuggande allmänintresse,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog,
fiske, vatten eller annan egendom,
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för
sådana djur eller växter.
NFS 2018:3:
Fångst av vilt som rymt från vilthägn
12 § Användande av fångstredskap ska ske så att risken för bifångst
minimeras.
34 § Utan tillstånd får fångst av märkt vilt som rymt från vilthägn ske i
särskilt iordningställda återfångstanordningar. Med märkt vilt likställs
vilt som på annat sätt med säkerhet kan identifieras som härrörande från
hägnet.
36 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 12 a § första stycket
jaktförordningen (1987:905) får
5. vilt som fångats för vetenskapligt ändamål tillfälligt transporteras och
förvaras i samband med fångsten.

Information
Enligt 17 § jaktförordningen ska en hund som är särskilt tränad i att spåra
upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från
påskjutningen.
Länsstyrelsen påminner om skyldigheten enligt 52 § jaktförordningen att
vid jakt medföra jaktkort.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Page 4 of 18

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut
2021-11-15

4 (5)
218-50048-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef på naturavdelningen Sven
Swedberg med Nelly Grönberg som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också Anita Bergstedt, chef på Viltenheten samt
Roy Svensson, länsjurist, medverkat.
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.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos Naturvårdsverket.
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 Västra Götaland antingen via epost; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra
Götaland, 403 40 Göteborg.
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 Naturvårdsverket 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.
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,
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00.
Ange diarienummer 50048-2021.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"Grönberg Nelly"
Mon, 15 Nov 2021 18:49:25 +0100
"'ewa.wikberg@nordensark.se'" <ewa.wikberg@nordensark.se>
Tillstånd till jakt på järv
Tillstånd till jakt på järv(19182985) (0)_TMP.pdf

Hej
Länsstyrelsen skickar härmed ert tillstånd att jaga järvhona. Länsstyrelsens beslut är sänt till
Naturvårdsverket för deras hantering av ärende gällande järvens återförande till hägn.
Bästa hälsningar från
Nelly Grönberg
Inventeringsansvarig stora rovdjur
Viltenheten Vänersborg
010-22 45 471, 070-602 49 87
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Beslut
Datum
2021-11-15

Ärendebeteckning
218-50048-2021

Nordens Ark
Åby säteri
45693 Hunnebostrand

Tillstånd för skyddsjakt efter järv
Beslut
Länsstyrelsen ger Nordens Ark tillstånd till skyddsjakt efter en (1)
järvhona på fastigheten Hallind 3:23 i Lysekils kommun.
Länsstyrelsen beslutar att även ge er tillstånd att skyddsjaga efter solens
nedgång.
Skyddsjakten medger er tillstånd att fånga järvhonan i en levandefälla
samt för avlivning med godkänt vapen (kulvapen av klass 1 eller 2).
Tillståndet är en förlängning av jaktperioden, diarienummer för tidigare
ärenden gällande skyddsjakten är 218-25755-2021 samt 218-33968-2021.
Detta tillstånd gäller till och med den 31 januari 2022. Uppgifter om ifall
djuret avlivats och vilken effekt skyddsjakten haft ska skickas till
Länsstyrelsen senast den 15 februari 2022. Ange diarienummer 21850048-2021.
Villkor
Tillståndet gäller under förutsättning att:
- berörd jakträttshavare lämnar sitt medgivande
- att jakten endast bedrivs efter den järv som avvek från Nordens
Arks karantänsanläggning mellan den 18 och 19 maj 2021.
- att det vid åtling av järven endast används animaliska produkter
som har veterinärbesiktigats.
- varje person som bedriver jakt enligt detta beslut medför kopia av
tillståndet.

Beskrivning av ärendet
Järvhonan som beslutet avser fångst av är född och uppväxt på Nordens
Ark. Hon satt i karantän inför flytt till annan anläggning då hon tog sig
ut. Detta upptäcktes på morgonen den 19 maj 2021. Ni har sedan dess
sökt efter järven och ni har försökt ta reda på var hon är med hjälp av
viltövervakningskameror och allmänhetens observationer. Järvhonan har
setts vid flera tillfällen sedan hon avvek från det tillfälliga hägnet men
den senaste månaden har hon inte observerats. Under söndagen den 14
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Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
Page 8 of 18

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut
2021-11-15

2 (5)
218-50048-2021

november 2021 sågs hon av ett jaktlag ca 1 mil från området där hon sågs
senast. Ni ser goda möjligheter att fånga henne.
Ni har ansökt om tillstånd till skyddsjakt efter en (1) järvhona på
fastigheten Hallind 3:23 i Lysekils kommun.
Ni ansöker även om tillstånd att bedriva jakt nattetid.

Motivering till beslutet
15 d § jaktförordningen (1987:905) I fråga om vilda fåglar, björn, varg,
järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare och fladdermöss samt i fråga
om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har
markerats med N, n eller F får föreskrifter eller beslut enligt 15 §, 15 a §
första stycket, 15 b § eller 15 c § denna förordning meddelas 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. föreskriften eller beslutet
behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket
denna förordning.
Vid prövning av skyddsjakt gör länsstyrelsen en samlad bedömning i
varje enskilt fall utifrån behovet av skyddsjakt. Bedömningen beaktar i
detta ärende om det finns någon möjlighet till annan lämplig lösning än
skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas att järven,
som har levt hela sitt liv i fångenskap, har svårt att tillgodose sina behov
ute i naturen och att risken för att hon lider är stor.
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än
jakt. Länsstyrelsen finner därför skäl att medge skyddsjakt på en (1) järv.
10 a § jaktförordningen (1987:905) Vid jakt får endast sådana vapen
och andra jaktmedel användas som uppfyller de krav som
Naturvårdsverket föreskriver.
I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, valar och
fladdermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F är det
förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som
anges i bilaga 5 till denna förordning eller andra medel eller metoder som
inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten
försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Snaror får dock användas
för jakt efter dalripa och fjällripa norr om 58 nordlig bredd.
Vid jakt med skjutvapen får vapnet inte gillras.
15 a § jaktförordningen (1987:905) Naturvårdsverket eller, om beslutet
fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen får 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.
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Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen
får i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet enligt 10 §
andra stycket att använda halvautomatiska vapen med magasinkapacitet
som överstiger två patroner, om det är fråga om skyddsjakt eller
licensjakt efter björn.
Om beslutet fattas av länsstyrelsen och flera län är berörda, prövas frågan
av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen. Enligt 29
§ jaktförordningen får länsstyrelsen ge tillstånd till jakt efter fredade djur
om förutsättningarna enligt 23 a § jaktförordningen är uppfyllda: 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 skyddsjakt meddelas.
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl
som har ett allt överskuggande allmänintresse,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog,
fiske, vatten eller annan egendom,
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för
sådana djur eller växter.
NFS 2018:3:
Fångst av vilt som rymt från vilthägn
12 § Användande av fångstredskap ska ske så att risken för bifångst
minimeras.
34 § Utan tillstånd får fångst av märkt vilt som rymt från vilthägn ske i
särskilt iordningställda återfångstanordningar. Med märkt vilt likställs
vilt som på annat sätt med säkerhet kan identifieras som härrörande från
hägnet.
36 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 12 a § första stycket
jaktförordningen (1987:905) får
5. vilt som fångats för vetenskapligt ändamål tillfälligt transporteras och
förvaras i samband med fångsten.

Information
Enligt 17 § jaktförordningen ska en hund som är särskilt tränad i att spåra
upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från
påskjutningen.
Länsstyrelsen påminner om skyldigheten enligt 52 § jaktförordningen att
vid jakt medföra jaktkort.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef på naturavdelningen Sven
Swedberg med Nelly Grönberg som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också Anita Bergstedt, chef på Viltenheten samt
Roy Svensson, länsjurist, medverkat.
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.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos Naturvårdsverket.
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 Västra Götaland antingen via epost; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra
Götaland, 403 40 Göteborg.
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 Naturvårdsverket 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.
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,
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00.
Ange diarienummer 50048-2021.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"Grönberg Nelly"
Mon, 15 Nov 2021 18:52:20 +0100
"'Per.Risberg@naturvardsverket.se'" <Per.Risberg@naturvardsverket.se>
Länsstyrelsens tillstånd till jakt på järv
Tillstånd till jakt på järv(19182985) (0)_TMP.pdf

Hej
Översänder härmed Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillstånd till jakt på järv, inför
Naturvårdsverkets hantering av ärende gällande Nordens Arks möjligheter till återförande av järvhonan
till hägnet. Nordens Ark önskar återföra järvhonan Joplin till hägnet.
Bästa hälsningar från
Nelly Grönberg
Inventeringsansvarig stora rovdjur
Viltenheten Vänersborg
010-22 45 471, 070-602 49 87
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Beslut
Datum
2021-11-15

Ärendebeteckning
218-50048-2021

Nordens Ark
Åby säteri
45693 Hunnebostrand

Tillstånd för skyddsjakt efter järv
Beslut
Länsstyrelsen ger Nordens Ark tillstånd till skyddsjakt efter en (1)
järvhona på fastigheten Hallind 3:23 i Lysekils kommun.
Länsstyrelsen beslutar att även ge er tillstånd att skyddsjaga efter solens
nedgång.
Skyddsjakten medger er tillstånd att fånga järvhonan i en levandefälla
samt för avlivning med godkänt vapen (kulvapen av klass 1 eller 2).
Tillståndet är en förlängning av jaktperioden, diarienummer för tidigare
ärenden gällande skyddsjakten är 218-25755-2021 samt 218-33968-2021.
Detta tillstånd gäller till och med den 31 januari 2022. Uppgifter om ifall
djuret avlivats och vilken effekt skyddsjakten haft ska skickas till
Länsstyrelsen senast den 15 februari 2022. Ange diarienummer 21850048-2021.
Villkor
Tillståndet gäller under förutsättning att:
- berörd jakträttshavare lämnar sitt medgivande
- att jakten endast bedrivs efter den järv som avvek från Nordens
Arks karantänsanläggning mellan den 18 och 19 maj 2021.
- att det vid åtling av järven endast används animaliska produkter
som har veterinärbesiktigats.
- varje person som bedriver jakt enligt detta beslut medför kopia av
tillståndet.

Beskrivning av ärendet
Järvhonan som beslutet avser fångst av är född och uppväxt på Nordens
Ark. Hon satt i karantän inför flytt till annan anläggning då hon tog sig
ut. Detta upptäcktes på morgonen den 19 maj 2021. Ni har sedan dess
sökt efter järven och ni har försökt ta reda på var hon är med hjälp av
viltövervakningskameror och allmänhetens observationer. Järvhonan har
setts vid flera tillfällen sedan hon avvek från det tillfälliga hägnet men
den senaste månaden har hon inte observerats. Under söndagen den 14
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november 2021 sågs hon av ett jaktlag ca 1 mil från området där hon sågs
senast. Ni ser goda möjligheter att fånga henne.
Ni har ansökt om tillstånd till skyddsjakt efter en (1) järvhona på
fastigheten Hallind 3:23 i Lysekils kommun.
Ni ansöker även om tillstånd att bedriva jakt nattetid.

Motivering till beslutet
15 d § jaktförordningen (1987:905) I fråga om vilda fåglar, björn, varg,
järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare och fladdermöss samt i fråga
om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har
markerats med N, n eller F får föreskrifter eller beslut enligt 15 §, 15 a §
första stycket, 15 b § eller 15 c § denna förordning meddelas 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. föreskriften eller beslutet
behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket
denna förordning.
Vid prövning av skyddsjakt gör länsstyrelsen en samlad bedömning i
varje enskilt fall utifrån behovet av skyddsjakt. Bedömningen beaktar i
detta ärende om det finns någon möjlighet till annan lämplig lösning än
skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas att järven,
som har levt hela sitt liv i fångenskap, har svårt att tillgodose sina behov
ute i naturen och att risken för att hon lider är stor.
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än
jakt. Länsstyrelsen finner därför skäl att medge skyddsjakt på en (1) järv.
10 a § jaktförordningen (1987:905) Vid jakt får endast sådana vapen
och andra jaktmedel användas som uppfyller de krav som
Naturvårdsverket föreskriver.
I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, valar och
fladdermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F är det
förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som
anges i bilaga 5 till denna förordning eller andra medel eller metoder som
inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten
försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Snaror får dock användas
för jakt efter dalripa och fjällripa norr om 58 nordlig bredd.
Vid jakt med skjutvapen får vapnet inte gillras.
15 a § jaktförordningen (1987:905) Naturvårdsverket eller, om beslutet
fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen får 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.
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Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen
får i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet enligt 10 §
andra stycket att använda halvautomatiska vapen med magasinkapacitet
som överstiger två patroner, om det är fråga om skyddsjakt eller
licensjakt efter björn.
Om beslutet fattas av länsstyrelsen och flera län är berörda, prövas frågan
av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen. Enligt 29
§ jaktförordningen får länsstyrelsen ge tillstånd till jakt efter fredade djur
om förutsättningarna enligt 23 a § jaktförordningen är uppfyllda: 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 skyddsjakt meddelas.
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl
som har ett allt överskuggande allmänintresse,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog,
fiske, vatten eller annan egendom,
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för
sådana djur eller växter.
NFS 2018:3:
Fångst av vilt som rymt från vilthägn
12 § Användande av fångstredskap ska ske så att risken för bifångst
minimeras.
34 § Utan tillstånd får fångst av märkt vilt som rymt från vilthägn ske i
särskilt iordningställda återfångstanordningar. Med märkt vilt likställs
vilt som på annat sätt med säkerhet kan identifieras som härrörande från
hägnet.
36 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 12 a § första stycket
jaktförordningen (1987:905) får
5. vilt som fångats för vetenskapligt ändamål tillfälligt transporteras och
förvaras i samband med fångsten.

Information
Enligt 17 § jaktförordningen ska en hund som är särskilt tränad i att spåra
upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från
påskjutningen.
Länsstyrelsen påminner om skyldigheten enligt 52 § jaktförordningen att
vid jakt medföra jaktkort.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef på naturavdelningen Sven
Swedberg med Nelly Grönberg som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också Anita Bergstedt, chef på Viltenheten samt
Roy Svensson, länsjurist, medverkat.
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.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos Naturvårdsverket.
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 Västra Götaland antingen via epost; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra
Götaland, 403 40 Göteborg.
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 Naturvårdsverket 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.
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,
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00.
Ange diarienummer 50048-2021.
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