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KLAGANDE
Agneta Meijer, 19480823-9380

MOTPART
Länsstyrelsen i Kronobergs län

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 4 september 2020, se bilaga 1

SAKEN
Licenstilldelning enligt j aktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Länsstyrelsen lämnade, genom det överklagade beslutet, licensinnehavaren

inom Flöxhults licensområde tillstånd att fälla högst en vuxen älg och två

älgkalvar under jaktåret 2020/202 1. Länsstyrelsen angav att beslutet enligt

54 § jaktlagen inte får överklagas.

Agneta MeUer överklagar och anför bl.a. följande. Överklagandehänvis

ningen är inte förenlig med praxis från HFD. Med åberopande av artikel 6 i

den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och

de grundläggande friheterna (EKMR) ansöker hon därför om att få använda

sin j akträtt för att fälla ytterligare tre vuxna älgar, utöver den vuxna älg som

länsstyrelsen har tilldelat licensområdet.

Hon bedriver skogsbruk på fastigheten Flöxhult 1:2 som ligger inom licens

omi-ådet. Älgstammen som rör sig på fastigheten är inte i balans med foder-

tillgången, vilket Skogsstyrelsens rapporter visar. Hon har lagt ner ungefär
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en halv miljon kronor på att föryngra sin mark med tall och lärk. Tyvärr har

inte omgivande markägare ståndortsanpassat sina planteringar, vilket har

fått till följd att hennes planteringar har blivit älgfoder för omgivande mar

ker. Älgförvaltningsplanen tar inte hänsyn till hur det ser ut på hennes mark

i förhål1ande till grannarnas. Eftersom hon hade åtta älgar inne i vinterstam i

år behöver det tas krafttag för att vända skadebilden. Både skog och lant

bruk är viktiga inhemska näringar som inte ska behöva stryka på foten bara

för att jägarintresset har tagit makten i dagens s.k. “älgförvaltning”.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avvisas eftersom beslut om tilldel

ning inte kan överklagas och tillägger följande. Den planerade avskjut

ningen för älgförvaltningsområdet är 2,3 älgar/l 000 ha. Den möjliga av-

skjutningen för Flöxhults älgjaktsområde är 4,4 älgar/1 000 ha. Det är känt

att det finns en skadeproblematik på framförallt taliplanteringar i älgjakts

området. Älgförvaltningsgruppen tar hänsyn till detta i sitt förslag till licens-

tilldelning som innebär en möjlig avskjutningsnivå som är nästan dubbelt så

hög som den som är planerad för älgförvaltningsområdet som helhet. Läns

styrelsen anser, trots den höga tilldelningsnivån till Flöxhults älgjaktsom

råde, inte att det finns skäl att besluta på något annat sätt än enligt älgför

valtningsgruppens förslag. Detta med hänsyn till den upplevda skadeproble

matiken och att det i ett adaptivt älgförvaltningssystem kan vara motiverat

med en lokalt högre avskjutningsnivå.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Rätten att överklaga

Beslut överklagas enligt 40 § förvaltningslagen (20 17:900) (FL) till allmän

förvaltningsdomstol. Om en annan lag eller en förordning innehåller någon

bestämmelse som avviker från förvaltningslagen, tillämpas den bestärnrnel

sen. Enligt 54 § jaktiagen får länsstyrelsens beslut enligt 33 § samma lag,
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avseende registrering och avregistrering av licensområde eller äigskötselom

råde, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt jaktla

gen får inte överklagas. Rätten att jaga älg inom licensområdet utgör en så

dan civil rättighet som omfattas av artikel 6. Ii Europakonventionen (se

HFD 2014 not. 14). En markägare har med hänvisning till artikel 6.1 i Euro

pakonventionen ansetts ha rätt till domstolsprövning av ett beslut av en jakt

vårdsområdesförening, trots att beslutet enligt svensk lag inte kunde över

klagas, RÅ 2001 ref. 56. Den omständigheten att ett beslut omfattas av ett

överklagandeförbud innebär alltså inte i sig att en förvaltningsdomstol är

förhindrad att pröva beslutet.

Agneta Meijer äger en fastighet inom det aktuella licensområdet där hon be

driver jord- och skogsbruk. Syftet med tillståndet är, för hennes del, att för

hindra betesskador orsakade av älgar. Tillståndet har därför ett klart sam

band med respekten för och skyddet av hennes egendom. Hon har därför rätt

att överklaga länsstyrelsens beslut enligt 40 § FL.

Licenstilldelningen, tillämpliga bestämmelser

Av 1 kap. 4 § jaktlagen framgår att viltet ska vårdas i syfte att

— bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter

som tiliffilligt förekommer naturligt i landet, och

— främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig

utveckling av viltstamrnarna.

1 viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd

och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna ut

förs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.

1 ett län där det förekommer älg ska länsstyrelsen enligt 3 c § jaktförord

ningen (1987:905) besluta om att inrätta älgförvaltningsområden. Av 3 d §
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förordningen framgår att länsstyrelsen för ett älgförvaltningsområde ska in

rätta en älgförvaltningsgrupp. Älgförvaltningsgruppen ska upprätta en älg

förvaltningspian för området. Planen ska godkännas av länsstyrelsen.

Av 33 § första stycket jaktiagen framgår att jakt efter älg bl.a. får ske efter

licens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat

(licensområde). Länsstyrelsen beslutar årligen hur stor avskjutningen får

vara inom ett licensområde efter förslag från älgförvaltningsgruppen (43 §
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kron

hjort NFS 2011:7). Länsstyrelsen ska i sitt beslut om licens ange det antal

älgar (vuxna och årskalvar) som får fällas utifrån fastställda riktlinjer avse

ende areal. Tilldelningen ska grundas på en älgförvaltningsplan (45 § NFS

2011:7).

Licenstilldelningen, utredningen i målet

Av älgförvaltningsplanen för det aktuella området framgår bl.a. följande.

Den kvantitativa målsättningen för älgförvaltningsområdet de kommande tre

åren är att älgstammen ska minska. Den övergripande målsättningen för

skogens utveckling inom området är att den maximala årsskadan (vinter-.

skada + sonimarskada) på tallar ska vara 5 procent. Andelen tallar oskadade

av klövvilt vid 5 meter ska vara 70 procent och antalet oskadade tallar vid 5

meter ska vara 1 700 stycken. Älgförvaltningsgruppen bedömer att be

testiycket på tall är för omfattande och att betestrycket på rönn, asp, sälg

och ek(RASE)ärhårt.

1 protokollet från älgförvaltningsgruppens styrelsemöte den 9 juni 2020

anges bl.a. följande. Älgförvaltningsgruppen har tagit upp önskemålet från

Flöxhult licensområde om att få en tilldelning på fyra vuxna älgar till den

kommande jaktsäsongen med hänvisning till betesskador på tall. Älgförvalt

ningsgruppen bedömer att det önskade antalet inte är en rimlig avskjutning

och föreslår istället en tilldelning på en vuxen älg och två kalvar.



Sida5
FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 4536-20
1 vÄxjö

Förvaltningsrättens bedömning

Länsstyrelsens tilldelningsbeslut stämmer överens med det antal älgar som

älgförvaltningsgruppen har föreslagit.

Älgförvaltningsgruppen har beaktat skadeläget på bl.a. tall och lärk vid

framtagandet av älgförvaltningsplanen och bedömt att älgstammen måste

minska. Viss skada på skog accepteras emellertid enligt planen. Mot bak

grund av syftet med viltvård, att tilldelningsbeslutet för det aktuella älgjakts

området är betydligt högre än övriga delar i älgförvaltningsområdet, samt att

viss skada på tall och lärk accepteras, anser förvaltningsrätten att tilldel

ningsbeslutet framstår som väl av-vägt. Vad Agneta Meij er har anfört föran

leder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-03)

Kritina Jonsson

rådman

1 avgörandet har även nämndemännen Peter Andersson, Sofia Eneroth och

Jenny Rydberg deltagit.

Föredragande: Linnea Cariström
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Bilaga 1

LANSSTYRELSEN BESLUT 1 (2)
fl fl 0 N 0 B E fl G S L A N Datum Arendenummer

2020-09-04 218-4907-2020

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
1 VÄXJÖ

Algforvalfningsgrupp 6
INKOM: 2020-09-30

E-post: eric.carlson@sveasko INR• 4536-20
AKTBIL: 3

TILLDELNINGSBESLUT TILL LICENSOMRÅDEN 1
ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 1 KRONOBERGS LÄN
JAKTÅRET 2020/202 1

BESLUT
Länsstyrelsen lämnar registrerade licensområden i älgförvaltningsområde 6
tillstånd att fälla högst det antal djur som anges nedan:

07-03-03-015-A Nöbbeled jaktklubb: 1 vuxen älg och 2 älgkalvar.

07-03-03-047-A Åmatorps älgjaktområde: 1 vuxen älg och 3 älgkalvar.

07-03-03-056-A Lämmamo älgjaktområde: 1 vuxen älg och 2 älgkalvar.

07-03-05-013-A Ekebo jaktklubb: 1 vuxen älg och 3 älgkalvar.

07-03-05-096-A Flöxhults licensområde: 1 vuxen älg och 2 älgkalvar.

Tillståndet gäller inom det för licensinnehavaren angivna älgjaktområdet.

Omfattningen av detta område har angivits 1 Länsstyrelsens beslut om
registrering.

Licensinnehavaren är ansvarig för att jakten bedrivs enligt detta beslut.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Älgförvaltningsgruppen har i sitt protokoll från sitt sammanträde den 9 juni 2020
lämnat förslag på licenstilldelning för de licensområden som finns inom
älgförvaltningsområde 6.

Länsstyrelsen beslutar om licenstilldelning i enlighet med älgförvaltningsgruppens
förslag.

F’ostadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 1000 010-2237220 kronoberg@lansstyrelsen.se www.Ianssfyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i defta ärende

Daniel Säderberg 010-2237382
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LANSSTYRELSEN BESLUT
K R 0 N 0 B E R c s i. Ä N Datum Ärendenummer

2020-09-04 218-4907-2020

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Detta beslut är grundat på bestämmelserna i 33 § första stycket jaktiagen
(1987:259) och 43 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt
efter älg och kronhjort (NFS 2011:7), samt riktlinjer för licensområden i
Kronobergs län, dnr. 218-966-12.

33 § första stycket jaktiagen: “Jakt efter älg får ske efter licens av länsstyrelsen och
inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde). Jakt efter älg
får även ske utan licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat
(älgskötselområde).”

43 § NFS 2011:7: “För registrerat licensområde beslutar länsstyrelsen årligen hur
stor avskjutningen får vara inom licensområdet efter förslag från
älgförvaltningsgruppen.”

INFORMATION
Licensinnehavare är ansvarig för att jakten bedrivs i enlighet med beslut om
tilldelning av älg, jakttider och fällavgifter för älgjakten jaktåret 2020/2021.

Beslut om tilldelning av älg till registrerade licensområden får enligt 54 § jaktlagen
inte överklagas (1987:259, SFS 1995:65).

DE SOM MEDVERKAT 1 BESLUTET
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med naturskyddshandläggare
Daniel Söderberg som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstvrelsen.se/dataskydd.
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Bitaga 2

Hur man överklagar FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur 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 muntlig
förhandiing, eller om rätten vid förhandiingen
gav besked om datum för beslutet.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

‘.4

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.

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

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.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

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

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaliningsrätten. 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 förenldad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.
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Viiken 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
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vifi ha

Ii och varför du tycker att kammarrätten ska

c
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Prövningstillstånd i kammarrätten

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.

ViLl du veta mer?

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

Mer niformation fls på .domstoLse.
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