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KLAGANDE
Håkan Sigurdh, 19480620-1952
MOTPART
Länsstyrelsen i Östergötlands län
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 26juni2020, dnr 2018-8538-2020
SAKEN
Licenstilldelning för älgjakt enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och ändrar det överklagade
beslutet på så sätt att licenstilldelning för licensområde 05-63-04-032-A för
jaktåret 2020/21 ska uppgå till 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
05-63-04-032-A (Sandvik/Karlskogs jaktlag) tilldelades genom beslutet två
älgkalvar.

Håkan Sigurdh yrkar att området ska tilldelas en vuxen älg och två kalvar.
Han anför bl.a. följande. Biotopen i området är känslig natur av nästan
uteslutande tallskog. Området har alltid haft en god älgstam och det har
genom åren snarast skjutits lite i underkant mot vad området tål.
Licensområdet består av fira stycken mindre marker som gått samman för
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att förvalta viltet. Den tilldelning som gjorts fbr i år kommer att göra att

området splittras. Varje område borde istället ffi en egen kalv. För en bättre
förvaltning av det vilda borde förvaltningsområdet öka i storlek, istället för
som nu skett. Han hoppas att hänsyn tas till lokala förhållanden och inte
enbart till arealen.

Länsstyrelsen motsätter sig att licensornrådet ska tilldelas en vuxen älg men
anser med hänvisning till förvaltningsplanens arealkrav att området kan
tilldelas ytterligare en kalv. Länsstyrelsen anför i huvudsak att arealgränsen
för tilldelning av en älgkalv i det aktuella området enligt älgförvaltnings
planen angivits till 200 hektar och för en vuxen älg 1100 hektar.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 33

§ jaktiagen ffir jakt efter älg ske efter licens av länsstyrelsen och

inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde).

Av 3 c § jaktförordningen (1987:905) framgår bl.a. att i ett län där det
förekommer älg ska länsstyrelsen besluta om att inrätta
älgförvaltningsområden.

Av 3 d

§ samma förordning framgår bl.a. att för ett älgförvaltningsområde

ska länsstyrelsen inrätta en älgförvaltningsgrupp. Älgförvaltningsgruppen
ska upprätta en älgförvaltningsplan för området. Planen ska godkärmas av
länsstyrelsen. Av 58

§ förordningen framgår att beslut av länsstyrelsen

angående älgförvaltningsplaner ffir överklagas hos Naturvårdsverket.

Enligt 43

§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter

älg och kroniajort (NFS 2011:7), beslutar länsstyrelsen årligen hur stor
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avskjutningen far vara inom licensområdet efter förslag från
älgförvaltningsgruppen.

Av 45

§

samma föreskrifter framgår bl.a. att länsstyrelsen i sitt beslut ska

ange det antal älgar

som

far fällas utifrån fastställda riktlinjer avseende areal

samt att tilldelningen ska grundas på älgförvaltningsplanen.

Förvaltningsrättens bedömning
För det aktuella älgförvaltningsområdet har det upprättats en övergripande
älgförvaltningsplan. Av denna framgår areaLkrav för tilldelningen av älg.
Arealkravet för tilldelning av en älgkalv är 200 hektar och för en vuxen älg
1100 hektar. Det framgår vidare att älgstammen varierar kraftigt inom
älgförvaltningsområdet, att det angivna arealkravet är ett snitt och att hänsyn
bör tas till närliggande älgskötselområden för en harmoniserad tilldelning.
Det har inte framkommit att länsstyrelsens beslut om att godkänna
älgförvaltningsplanen har överklagats.

Länsstyrelsen har i yttrande till förvaltningsrätten medgett att licensområdet
kan tilldelas ytterligare en älgkalv. Mot denna bakgrund bedömer

förvaltningsrätten att det fmns skäl för att öka tilldelningen till området med
en älgkalv, men att det inte har framkommit skäl för att besluta om
tilldelning av en vuxen älg. Överklagandet ska därmed delvis bifallas på så
sätt att licensområde 05-63-04-32-A ska tilldelas ytterligare en kalv för
jaktåret 2020/21. Överklagandet ska i övrigt avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Information om hur man överklagar fmns i bilaga 1 (FR-03).

Olof Darnelsson
Rådman
Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien Martin Rudgård.
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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 överklaga. Här får du veta hur det går till.

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 stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandiingen
gav besked om datum för beslutet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postacfresser,
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 1
beslutet.

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 infailer 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.
fl

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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Prövni ngsti [Istånd i kam marrätten
När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först stiillning 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 fmns
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 viii 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.
-d
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