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FÖRVALTNINGS RÄTTEN
1 GÖTEBORG

DOM
2020-01-14
Meddelad i Göteborg

Mål nr
16379-19

Avd. 4

KLAGANDE
Lars Frändberg, 19350828-5511
MOTPART
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
ÖVERKLAGAT BESLUT
Naturvårdsverkets beslut 2019-12-09, diarienr NV-08397-19, se bilaga 1
SAKEN
Skyddsjakt efter älg

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 661379
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefon
Telefax
031 -732 7000
E-post: forvaltningsrattenigoteborgdom.se
-

www. forvaltningsrattenigoteborg. domstol, se

Expeditionstid
måndag—fredag
08:00—16:00
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SWEDJSI-I ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Hollberg Malm, Malm
Tel: 010-698 1028
Malin.Hollberg-Malm
@naturvardsverket.se

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
1 GÖTEBORG

BESLUT
2019-12-09

Ärendenr:
NV-08397-19

INKOM:
MÅLNR:
AKTBIL:

2019-12-30
16379-19
3

Lars Frändberg
lars@bussahagen.sc

Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands läns beslut om
skyddsjakt på älg, länsstyrelsens dnr 218-38007-2019
Beslut
Naturvårdsverket avslår övcrklagandct.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 5 november 2019 att avstå
Lars Frändbergs ansökan om skyddsjakt på minst två älgar på fastigheten
Russahagen 2:2 i Töreboda kommun. Ansökan avsåg tiden till och med jaktåret
2019/2020. Skälen RSr länsstyrelsens beslut framgår av bilaga 1.
Lars Frändberg (klaganden) överklagar beslutet och yrkar att skyddsjakten ska
beviljas. Till stöd för överklagandet anförs bl.a. följande. Ansökan avser behovet
av att hålla älg borta för att möjliggöra tallföryngring. På fastigheten finns ett
stort älgbestånd vintertid och det har i många fall omöjliggjort att föryngra tall
på mark där den varit lämpad. 1 en avdelning planterades tall för 25 år sedan. Tio
år senare var beståndet illa åtgånget av älg och får bli massaved med åren. På
tallmarker planteras idag gran. 1 dessa röjningsbestånd är självsådd tall så illa
åtgången att det inte går att hitta tall som kan bli vuxna träd. 1 den ca åtta ha
femtonåriga tallföryngringen som nu är aktuell för åtga d är skadorna
femtioprocentiga. Vinterstammen av älg är stor och vissa områden är särskilt
utsatta. Efter att röjning har slutförts måste beståndet ha möjlighet att växa till
sig. Klaganden vill därför ha tillstånd att under vintern avliva skadebringande
älg så att tallbeståndet kan bli skog.

BESOK: STOCKHOLM
ÖSTERSUND

—

—
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5, HUS UB

VrRKESVAGEN

FORSKARENS VÄG

POST: 106 48 STOCKHOLM
TEL: 0 10-698 1000
FAX: 0 10-698 1600
E-POST: REGlSTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDS\’ERKET.SE
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Skäl

Aktuella bestämmelser m.m.
Jakt på älg under ordinarie jakttid får ske på mark som länsstyrelsen har
registrerat som licensområde eller älgskötselområde med stöd av 33 § jaktiagen
(1987:259).

Utöver den ordinarie jakten får länsstyrelsen med stöd av 23 a och 29 §
jaktförordningen (1987:905) ge tillstånd till skyddsjakt på älg. Enligt 23 a §
jaktförordningen får skyddsjakt medges för att förhindra allvarlig skada särskilt
på t.ex. skog 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.
Naturvårdsverkets bedömning
Frågan i ärendet är om länsstyrelsen har haft skäl för sitt beslut att avslå
klagandens ansökan om skyddsj akt på älg.

Älgpopulationens skador på skog ska i första hand förebyggas genom jakt och
under ordinarie tid för älgjakt, dvs, under tid då jakt på älg får bedrivas inom
registrerade licens- el ler älgskötselområden. Skyddsj akt är ett kompletterande
verktyg till den ordinarie älgförvaltningen när älgförvaltningen inte i tillräcklig
omfattning kan förebygga allvarliga skador. Detta för att t.ex. hantera akut
uppkomna skadesituationer då det saknas möjlighet för en markägare att på eget
initiativ fälla älg. Naturvårdsverkets uppfattning är att den aktuella ansökan
avser förebyggande av allvarlig skada genom en begränsning av
älgpopulationen.
När det gäller kriteriet allvarlig skada framgår det av ett besiktningsintyg från
Skogsstyrelsen att det aktuella tallungskogsområdet på fastigheten
Bussaskogen 2:2 har skador orsakade av älg. Dessa har uppkommit under
vårvintern 2019 och under tidigare år. Klaganden har inte visat på någon
förekomst av färska skador. Naturvårdsverket bedömer att det inte har visats att
det föreligger någon akut skadesituation på fastigheten och finner därmed att
länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut och att överklagandet ska avslås.

Hur man överklagar

Detta beslut får enligt 58

§ andra stycket 1 jaktförordningen inte överklagas.

Upplysning

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom den 18juni 2018 i mål nr 1048-17
rör en ansökan om skyddsjakt en sådan civil rättighet som avses i artikel 6.1 i
den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Naturvårdsverkets beslut kan därför tas upp till
prövning av en förvaltningsdomstol trots att bestämmelsen i 58 § andra stycket 1
jaktförordningen föreskriver att det inte får överklagas. Ett eventuellt
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överklagande ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket inom tre
veckor från den dag ni fick del av beslutet.
För anvisning om hur man överklagar, se bilaga 2 till beslutet.

Beslut i detta ärende NV-08397-19 har fattats av enhetschefen EvaLinda
Sederholm. Vid den slutliga handläggningen i övrigt har vilthandläggaren
Christer Pettersson och juristen Malm Hollberg Malm deltagit, den sistnämnda
fZ5redragande.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför nainnunderskrfier.

För Naturvårdsverket

EvaLinda Sederholm
Malm Hollberg Malm

Kopia till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Bilaga 2

Var ska beslutet överklagas?

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg.
Overklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.

Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till förvaltningsrätten.
När ska beslutet senast överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt.
1 skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och
ärendenummer,
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras
samt
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefonnummer.
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Hur man överklagar

FR-03

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överkiaga. Här får du veta bur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. 1 vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntllg
förhandiing, eller om rätten vid förhandiingen
gav besked om datum för beslutet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du
tt

-o
tå

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnum mer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

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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Prövningsti Listånd 1 kammarrätten
När överldagandet 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.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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