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Registrering av område för jakt efter kronhjort, 
kronhjortsskötselområde Rottnen

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att, enligt 4 § jaktförordningen (1987:905)
registrera området angiven i karta (bilaga 2) som kronhjortskötselområde. 
Områdets avgränsning se karta, bilaga 2. Områdets ingående areal är ca 39 
344 hektar.
Registreringen gäller tills vidare med följande villkor:

 Sker förändringar i fråga om områdets gränser, fastighetsförhållanden
eller jakträttsliga förhållanden, ska detta snarast anmälas till
Länsstyrelsen, som avgör om ny registrering behövs.

 Byte av registrerad företrädare samt adressändring för denne ska
anmälas till Länsstyrelsen.

 Om det motiveras av förändringar av förhållanden som utgjort grund
för beslutet eller om det visar sig att felaktiga eller utelämnade
uppgifter utgjort sådan grund, kan Länsstyrelsen komma att
avregistrera området.

Länsstyrelsen fastställer samtidigt bifogad skötselplan för
kronhjortskötselområdet, att gälla t o m jaktåret 2020/21, bilaga 3.

Beskrivning av ärendet
Roland Olsson har lämnat in en ansökan om registrering av
kronhjortskötselområde inom det område som finns i karta (bilaga 1).
Länsstyrelsen har låtit Svenska Jägareförbundet yttra sig över ansökan och
skötselplanen. Yttrande bifogas detta beslut, bilaga 4.

Motivering till beslutet
Gällande bestämmelser
Enligt 4 § jaktförordningen får ett område som har sådan storlek och



Sida
BESLUT
 

2(2)
Datum Referens

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

2018-09-19
 

218-4844-2018
 

arrondering att det medger vård av en i huvudsak egen kronhjortstam av
länsstyrelsen registreras som kronhjortskötselområde. Inom ett sådant
område får kronhjort jagas utan licens.

Vidare ska länsstyrelsen enligt 51 § Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort; NFS 2011:7 pröva ansökan om
registrering av kronhjortskötselområde efter ansökan av jakträttshavaren
eller, om de är flera, av utsedd företrädare för dessa.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att ansökan kan bifallas i enlighet med
bestämmelserna och att skötselplanen kan fastställas under ovan angivna
villkor.

Information
För jakt efter kronhjort inom området gäller tills vidare vad som framgår av
bifogade handlingar, bilaga 3.

Jaktresultatet inom kronhjortsskötselområden ska rapporteras till 
länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång. Men det finns inget 
som hindrar att man rapporterar direkt. Mer om detta kan man läsa i 
jaktförordningens 5 §.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutet har fattats av enhetschef Maria Hammarström med vilthandläggare 
Magnus Nystrand som föredragande.

Bilaga
1. Du kan överklaga beslutet
2. Karta
3. Skötselplan
4. Yttrande från Jägareförbundet Värmland

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Värmlands län,  651 86 Karlstad. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
varmland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Naturvårdsverket. 
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 om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 
till att du överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas 
eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas, 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:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-
224 70 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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