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Enheten för natur
Elina Eriksson
010-2251404
elina.eriksson@lansstyrelsen.se

Dnr 2996-2020

Arbrå Östra viltvårdsområde
c/o Tor Jonsson
Iste 3254
821 68 Vallsta

Beslut om registrering
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att registrera Arbrå Östra licensområde, 21-04-09-003A, i enlighet med bifogad karta. Den uppmätta arealen för licensområdet
uppgår till 23 639 hektar.

Beskrivning av ärendet
Arbrå Östra viltvårdsområde har den 3 april 2020 inkommit med en ansökan
om att gå ur Boda älgskötselområde och bilda ett eget licensområde.
Styrelsen för Arbrå Östra viltvårdsområdesförening har den 2 april 2020 haft
sammanträde och tagit beslut om att ansöka om registrering av licensområde. I
dessa coronatider har viltvårdsområdet tvingats ställa in ordinarie årsstämma
som skulle ha genomförts 20200421. Viltvårdsområdet tror inte att de kommer
att kunna genomföra stämman förrän i augusti. Därför lämnar styrelsen in
denna ansökan som kommer att kompletteras med stämmobeslut när stämman
genomförts.
Arbrå Östra viltvårdsområde anger att det inte finns annat alternativ än att
registrera ett licensområde då Boda älgskötselområde inte längre är
sammanhängande. Viltvårdsområdet anger att det på sikt kanske kan vara
naturligt att ansöka om inträde i nybildade Nianfors älgskötselområde.
Registreringsavgiften är betald innan handläggning påbörjades.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att inkommen ansökan innehåller de uppgifter som
krävs för en registrering. Länsstyrelsen bedömer även att Arbrå Östra
licensområde har lämplig arrondering för älgjakt. Med anledning av detta ska
ansökan beviljas.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Av första stycket 33 § jaktlag (1987:259) framgår att jakt efter älg får ske efter
licens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat
(licensområde). I samma stycke framgår även att jakt efter älg får ske utan
licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (älgskötselområde).
Av andra och tredje stycket 33 § jaktlag (1987:259) framgår de förutsättningar
som ska vara uppfyllda för att en registrering som licensområde eller
älgskötselområde ska vara möjlig.
Av 10 § och 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter
älg och kronhjort (NFS 2011:7) framgår vad en ansökan om registrering av
älgskötselområde alternativt licensområde ska innehålla.

Information
Beslutet gäller tills vidare. Sker förändring i fråga om områdets gränser,
fastighetsförhållanden eller jakträttsliga förhållanden, ska ni snarast anmäla det
till länsstyrelsen som avgör om ny registrering behövs. Likaså ska byte av
företrädare samt adressändring anmälas till länsstyrelsen.
Den, till detta beslut bifogade kartan, är en utskrift från länsstyrelsens beslutade
digitala karta. Önskas karta i annan upplösning finns möjligheter att få en sådan
likväl möjligheter att ta del av kartan som elektronisk fil. För att göra detta
vänligen kontakta länsstyrelsens vilthandläggare.
Sjöar större än 100 hektar registreras inte som område för älgjakt.
Arbrå Östra licensområde är ingående i Öster Ljusnans älgförvaltningsområde.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Joel Isensköld med handläggare Elina
Eriksson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kopia till
Boda älgskötselområde

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Karta över Arbrå Östra licensområde
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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 överklagas, 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 2996-2020.
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Bilaga 2, Arbrå Östra licensområde 21-04-09-003-A
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