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Meddelad i Linköping

Mål nr
6142-20

KLAGANDE
Fredrik Solgesjö
MOTPART
Länsstyrelsen i Östergötlands län
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2020, dnr 218-8538-2020

SAKEN
Licenstilldelning för älgjakt enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNJNGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och ändrar det överklagade

beslutet på så sätt att licenstilldelning för licensområde 05-82-08-015-A för
jaktåret 2020/2 1 ska uppgå till en vuxen älg (hondjur) och tre älgkalvar.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade den 26 juni 2020 om tillstånd till
licensjakt efter älg inom licensområden i Östergötlands län. Licensområde
05-82-08-015-A (AB Engelhohns Egendom) tilldelades genom beslutet två
älgkalvar.

Fredrik Solgesjö yrkar att tilldelningen för området ska utökas till två vuxna
älgar och tre älgkalvar. Han anför bl.a. följande. Erigelholms säten omfattar
drygt 900 hektar mark och drygt 1000 hektar vatten. Hälften av marken
ligger på fastlandet och resterande halva utgörs av en egen övärid med ett
flertal större öar. Fastigheten har betydande ek- och lövskogar vilket innebär
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fma fZrutsättningar för viltet. Övärlden, och då särskilt Andö där säteriet är
beläget, har gott om älg. Under vintem!våren har det funnits tre älgkor med
kalvar samtidigt under långa perioder samt ett par tjurar och en kviga.
Älgkorna har varit kvar på ön fram till kalvningen, vilket sannolikt sker
inom egendomens övärid. Även på fastlandet fmns det bra med älg.
Tilldelning f6r senaste jaktperiod var endast två kalvar, vilket inte alls står i
paritet till den förekomst av älg som fastigheten uppvisar. För att det ska
vara möjligt att som avsett satsa mycket på löv och tall i den framtida
skogsförvaltningen krävs en tilldelning som matchar fastighetens
älgtillgång. Produktionsförmågan och älgens fördelning i landskapet är i
högsta grad varierad och en mer adaptiv och dynamisk förvaltning är
nödvändig för en god skogs- och viltförvaltning. Engelholm har sällsynt fma
viltbiotoper och detta måste beaktas i kommande tilldelningar. Han åberopar
yttrande från Skogsstyrelsen daterat den 26 augusti 2020 avseende strategi
för omställning av skogsbruket på egendomen.
Länsstyrelsen medger att området kan tilldelas ytterligare ett vuxet hondjur
och en kalv och anför bl.a. följande. Länsstyrelsen är medveten om att såväl
biotopen som älgtätheten varierar kraftigt inom älgförvaltningsområdet,
licenstilldelningen bör därför variera inom förvaltningsområdet och inte
enbart styras av arealkravet. Det dokument som inkommit styrker
påståendet i överklagandet att en ökad avskjutning är nödvändig för
framtida åtgärder inom skogsbruket.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 33 § jaktlagen får jakt efter älg ske efter licens av länsstyrelsen och
inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde).
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Hur man överklagar
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

FR-03

ta upp ditt överldagande (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.

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 stiillet från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.
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4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.
Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
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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
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.
jO
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Så här gör du
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1. Skriv förvaltningsrättens namn och
måinummer.

Vad händer sedan?
Förvaltriingsrätten 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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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 information finns på www.domstol.se.
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