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KLAGANDE
Böloms Jaktlag
do Hans Stridh
Västerbö le 106
864 92 Matfors

MOTPART
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
801 70 Gävle

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut den 15 april 2019, diarienr 2338-
2019

SAKEN
Ändring av älgskötselområde

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avvisar Böloms jaktlags andra- och tredjehandsyrkanden

vad gäller skapande av dels ett eget älgskötselområde, dels ett eget

licensområde.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Dok.Id 273710

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 45 Kullen 4 023-383 00 00 måndag—fredag
S-791 21 Falun E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 08:00—12:00

www. forvaltningsrattenifalun.domstol se 13:00—16:00
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Genom det överklagade beslutet avslog Länsstyrelsen i Gävleborgs län

(länsstyrelsen) Bölöms jaktlags ansökan om anslutning till Sundsvall Västra

älgskötselområde. Som skäl för beslutet angavs huvudsakligen att en

anslutning av Böloms jaktlag till Sundsvall Västra älgskötselområdc inte är

lämpligt då Attmars älgskötselområde skulle ra en olämplig arrondering i

sin helhet och därmed inte vara lämpligt ur älgförvaltningssynpunkt.

Böloms jaktiag yrkar i första hand att ansökan om flytt/byte till Sundsvalls

Västra ÄSO godkänns av länsstyrelsen. 1 andra hand yrkas att Böloms

jaktlag ifir skapa ett eget älgskötselområde. 1 tredje hand yrkas att Böloms

jaktlag ffir starta licensområde. Böloms jaktlag anför huvudsakligen

följande. Möjligheten till god älgförvaltning saknas på grund av stora

samarbetssvårigheter med Attmars ÄSO. Styrelsen i Attmars ÄSO har enligt

uppgift beslutat att utesluta Böloms jaktlag ur älgskötselområdet. Den aktiva

förvaltningen kommer att förbättras och inte försämras genom inträde i nytt

ÄSO.

Länsstyrelsen har inte ändrat sitt beslut.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Inledningsvis konstaterar förvaltningsrätten att dess prövning är begränsad

av det överklagade beslutet. Detta innebär att förvaltningsrätten är

förhindrad att som första instans pröva de yrkanden som Böloms jaktlag har

framställt i andra respektive tredje hand. Dessa gäller skapande av dels ett

eget älgskötselområde, dels ett eget licensområde. Böloms jaktlags

överklagande i dessa delar ska därför avvisas. Den fråga som återstår för

förvaltningsrätten att ta ställning till är därmed huruvida Böloms jaktlag ska

anslutas till Sundsvall Västra älgskötselområde, d.v.s. ett redan befintligt

älgsskötselområde.
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Enligt 33 § första stycket jaktlagen (1987:259) far jakt efter älg ske utan

licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (älgskyddsområde).

Ett älgskötselområde ska enligt andra stycket vara lämpat för älgjakt och

vara av sådan storlek att det medger av avskjutning av minst tio vuxna älgar

om året. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område som

älgskötselområde om området inte uppfyller dessa krav.

Av förarbeten till jaktlagen framgår att älgskötselområdena ska för att vara

lämpade för älgjakt ha en sådan arrondering att de är i princip

sammanhängande och i huvudsak omfattar samma älgstam (prop.

2009/10:239 s. 34).

Förvaltningsrätten konstaterar att den areal som Böloms jaktlag önskar

ansluta till Sundsvall Västra älgskötselområde till viss del gränsar mot detta.

Det är emellertid uppenbart att det område Böloms jaktlag önskar ansluta är

beläget i vad som idag utgör Attmars älgskötselområde. Länsstyrelsen har

redogjort för att Böloms jaktlag omringar ett antal fastigheter som ska

fortsätta tillhöra Attmars älgskötselområde. Detta framgår med tydlighet av

de kartor som har redovisats i målet. Skulle Bölomsjaktlag anslutas till

Sundsvall Västra älgskötselområde skulle detta ofrånkomligen resultera i en

spretig arrondering för såväl Sundsvall Västra älgskötselområde som

Attmars älgskötselområde. Förvaltningsrätten finner mot denna bakgrund att

det nu önskade älgskötselområdet inte kan anses vara sammanhängande och

därmed inte lämpat för älgjakt. Överklagandet ska därför avs lås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03).

Hanna Berglund

rådman
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Hur man överklagar FR-03

Viii du att beslutet ska ändras i någon del kan ta upp ditt överklagande (läs mer om
du överldaga. Här får du veta hur det går till. prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan

Tiden räknas oftast från den dag som du fick finns i målet.
del av det skriftliga beslutet. 1 vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 4. Lämna namn och personnumrner eller

om beslutet avkunnades vid en munthg organisationsnummer.

forhandling, eller om rätten vid förhandlingen Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
gav besked om datum för beslutet, om var domstolen kan nå dig: postadresser,

För part som företräder det aänna (till
e-postadresser och telefonnummer.

exempel myndigheter) räknas tiden alltid från Om du har ett ombud, lämna också

beslutets datum. ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överldagandet måste ha kommit 5. Skicka eller lämna in överklagandet till

in till domstolen när tiden går ut. förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag Vad händer sedan?
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan

måndagen den 23 mars. det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
sent awisar domstolen överkiagandet. Det

helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs- innebär att beslutet gäller.

g afton, räcker det att överklagandet kommer in
Om överklagandet kommit in i tid, skickarnästa vardag.
förvaltningsrätten överkiagandet och alla

t.
— handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Så här gör du Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev

1’ 1. Skriv förvaltningsrättens namn och på detta sätt.
målnummer.

,,,

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd 1 kammarrätteri

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.

VIII du veta mer?

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

Tyler information finns på w\vsv.domstol.se.
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