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Mål nr
6460-20

KLAGANDE
Björn Ydrén, 19491114-1952

MOTPART
Länsstyrelsen Östergötland
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 24juni2020, dm 218-8538-2020
SAKEN
Licenstilldelning för älgj akt enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Länsstyrelsen beslutade den 24 juni 2020 om tillstånd till licensjakt efter älg
inom licensområden i Östergötlands län för jaktåret 2020/2021. Licensområde 05-12-04-041 -A (Lägerbobygdens älgjaktsområde) tilldelades
genom beslutet tre älgkalvar.

Björn Ydren yrkar att Lägerbobygdens älgjaktsornråde ska tilldelas en
vuxen älg. Han skriver i huvudsak följande. Några i jaktiaget har jagat i
området sedan 1970. Områdets areal har varierat, men har aldrig understigit
1 000 ha eller överstigit 2 000 ha. Även älgstammens storlek har varierat,
med en topp i början av 90-talet. Tilldelningen var då sex vuxna och tio
kalvar, vilka samtliga sköts. Tilldelningen har alltid varit minst en vuxen
älg, för det mesta två eller tre, plus ett antal kalvar. De har under åren
försökt ha en bra avskjutning av både hondjur, handjur och kalv. Förra
säsongen lyckades de inte skjuta någon kalv. Det fanns dock gott om vuxna
djur i området. Genom området går en länsväg med mycket trafik och
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anges bland annat arealkiav för tilldelning av älgkalvar och vuxna älgar.
Licenstilldelningen för Lägerbobygdens älgjaktsområde grundas på
arealkraven i älgförvaltningsplanen. Länsstyrelsens beslut har därmed
tillkommit i rätt ordning och tilfräckliga skäl att frångå beslutet har inte
framkommit. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-03).
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SVERIGES DoMsToIu

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.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.

Förldara vad du vifi visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

ÖverkLaga skriftLigt inom 3 veckor

tt

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 förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

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

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

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

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

5. Skicka eller lämna in överldagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
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.
c

fl

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

1•-

Så härgördu
tt

tt

1. Skriv föt-valtningsrättens namn och
målnummer.

Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överldagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överkiagandet 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

tt
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PrövningstiLtstånd 1 kammarrätten
När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp tiil prövning.
Kammarrätten ger prövningstiLlstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att t\rj’rla 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 1
överldagandet ta med allt du vifi föra fram.

VILL du veta mer?
Ta kontakt med förvaftningsrätten 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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