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IVAXJO
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2018-12-06
Meddelad i Växjö

Mål nr
1724-17

KLAGANDE
Grönskåra Älgskötselområde
MOTPART
Länsstyrelsen i Kalmar län

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 13 april 2017, se bilaga 1 (underbila
gor här uteslutna)
SAKEN
Ändring av älgskötselområde enligt jaktlagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

1. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att fastigheterna Sin
nerbo 1:6, 1:25, 1:3 och 1:41 ska registreras som en del av Grönskåra
älgskötselområde.

2. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i den del som rör fastigheten
Basthult 1:6.

YRKANDEN M.M.

Grönskåra älgskötselområde (GÄSO) överklagar beslutet och anför bl.a. föl
jande. Samtliga berörda fastigheter ligger inom Emåns älgförvaltningsom
råde. Fastigheterna Sinnerbo 1:6, 1:25, 1:3 och 1:41 gränsar sedan tidigare
till GÄSO. Fastigheterna är belägna i ett område med många älgskötselom
råden. Fastigheten Basthult 1:6 är sedan tidigare oregistrerad och det har
inte bedrivits någon älgj akt sedan systemet med älgförvaltningsområden in
fördes. Eftersom fastigheten ligger inom samma älgförvaltningsområde, är
oregistrerad och anslutningen är frivillig finns inget hinder för att fastig
heten ansluts till GÄSO. För att GÄSO ska få en bättre alTondering måste
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det tillåtas växa, i synnerhet med såna fastigheter som gränsar till området.
Erfarenhetsmässigt är ett älgskötselområde mer framgångsrikt vad gäller
älgförvaltning om fastigheterna ansluts på frivillig grund.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet är om det arronderingsmässigt är lämpligt att tillåta de aktu
ella fastigheterna att ansluta sig till GÄSO.

Fastigheterna Sinnerbo 1:6, 1:25, 1:3 och 1:41

Av kartbild (se bilaga 2) framgår att dessa fastigheter gränsar till GÄSO. Av
förarbetena till jaktiagen (prop. 2009/10:239) framgår att syftet med den
lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2010 bl.a. var att skapa en ny typ
av älgskötselområden som för att vara lämpade för älgj akt ska ha en sådan
arrondering att de i princip är sammanhängande. Befintliga fungerande
älgskötselområden skulle däremot bibehållas om länsstyrelsen fann det
lämpligt, även i de fall de inte var sammanhängande. Mot bakgrund av att
fastigheterna gränsar till GÄSO och i ett fall förbinder två markområden
inom GÄSO som tidigare legat separerade från varandra kan förvaltnings
rätten inte finna annat än att det är arronderingsmässigt lämpligt att ansluta
fastigheterna till Grönskåra ÄSO. Överklagandet ska därför bifallas i den
del som avser Fastigheterna Sinnerbo 1:6, 1:25, 1:3 och 1:41.

Fastigheten Basthult 1.6

Fastigheten ligger avskild från övriga delar av GÄSO. Då älgskötselområ
den i princip ska han en sådan arrondering att de är sammanhängande finner
förvaltningsrätten att fastigheten Basthult 1:6 inte är arronderingsmässigt
lämplig att ansluta till GÄSO. Överklagandet ska därför avslås i denna del.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (FR-03).

Malm Toivainen
rådman

1 avgörandet har nämndemännen Carl-Gustav Arvidsson, Ros-Marie Gus
tavsson och Eric Aronsson deltagit.

Föredragande: Johan Belin
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Registrering av område för älgjakt
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå inkommen ansökan om registrering av fastigheter till Grönskåra
älgskötselområde.

Beskrivning av ärendet
Grönskåra älgskötselområde har den 2017-01-31 ansökt hos länsstyrelsen om att lägga till areal för
jaktområdet enligt bilaga 2.

Motivering tifi beslutet
Jakt efter älg får ske enligt licens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat
som licensområde. Jakt far även ske utan licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat som
älgskötselområde.
Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgjakt och vara av sådan storlek att det medger en avskjutning
av minst tio vuxna älgar om året. Länsstyrelsen har möjlighet att avslå ansökan om registrering av ett
älgskötselområde eller besluta om avregistrering om området inte uppfyller kraven för
älgskötselområden.
Att fastigheter gränsar direkt till ett älgskötselområde innebär inte att fastigheter alltid ska registreras till
området. Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgj akt (33 § Jaktlagen) och bör vara i princip
sammanhängande för att vara lämpat för älgjakt (9 § allmänna råd NFS 2011:7). Av förarbetena till
älgförvaltningen (prop. 2009/10:239) framgår att ett älgskötselområde för att vara lämpat för älgjakt ska
ha en sådan arrondering att det är i princip sammanhängande. Länsstyrelsen godkänner endast enskilda
mindre samregistrerade fastighetsskiften utanför, men i nära anslutning till huvudområdet. Även
naturliga barriärer så som exempelvis tätorter eller större sjöar är ytterligare aspekter som kan innebära
att en registrering anses olämplig med avseende på “i princip sammanhängande”.
Det är viktigt för älgförvaltningen att så mycket mark som möjligt är registrerad som älgskötselområden,
bland annat eftersom att det då finns ett ansvar att inventera älgstammen. Detta innebar ett extra stort
arbete åren 2012 och 2013 då de nya reglerna trädde i kraft och många små licensområden blev
oregistrerade. De sökte sig då till älgskötselområden och Länsstyrelsens resonemang då var att fokusera
på att oregistrerade marker skulle bli registrerade. 1 några fall blev registreringarna, med dagens kartbild
som utgångspunkt, mindre lämpliga.
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Att marker som ur ett förvaltningsperspektiv lämpligen registreras till ett visst älgskötselområde, ansluts
till ett annat, arronderingsmässigt mindre lämpligt älgskötselområde fZrsöker Länsstyrelsen motverka.
Länsstyrelsen tar även hänsyn till lämpligheten i fastigheternas nuvarande registrering vid bedömningen,
det vill säga bland annat hur arronderingen för intilliggande älgskötselområden påverkas.

Mot bakgrund av den inkomna ansökan om ändring av befintligt registrerat av älgjaktområde är
länsstyrelsens bedömning att fastigheter enligt ansökan inte uppf’ller de krav som krävs för en
registrering. Ansökta fastigheter ligger inte i anslutning till skötselområdet eller inte i anslutning till
bedömt huvudområde. Med anledning av detta kan dessa registreringar inte beviljas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Länsstyrelsen har bedömt lämpligheten i detta enligt 33 § jaktlagen (1987:259) samt 10 § stycke 2 och 3
i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7).

Information
Älgjaktsområden ska vara lämpade för älgj akt. Länsstyrelsen godkänner inte vattenareal överstigande 2
ha eller detaljplanelagd mark.
1 ansökan ingår fastigheten Träthult 2:14, den fastigheten ingår redan i Grönskära älgskötselområde.
Sker förändringar i frågan om områdets gränser, fastighetsförhållanden eller jakträttsliga förhållanden,
ska ni snarast anmäla detta till Länsstyrelsen som avgör om ny registrering behövs. Likaså ska byte av
företrädare samt adressändring anmälas till länsstyrelsen. Om något förhållande som legat till grund för
beslutet förändras eller är felaktiga kan länsstyrelsen komma att ändra eller upphäva beslutet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Gunilla Johansson med vilthandläggare Fredrik Ustrup som

föredragande.
Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Gunilla Johansson

Enhetschef
Fredrik Ustrup
Vilthandläggare

Bilagor
1. Du kan överklaga beslutet
2. Fastighetsförteckning för det registrerade området
3. Karta över det registrerade området

Kopia
Emåns älgförvaltningsgrupp
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Ustrup Fredrik <fredrik.ustrup@lansstyrelsen.se>
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Bifogat finns en tydligare kartbHd, orange färg är Grönskåra älgskötselområde och blå färg är ansökta fastigheter.

Med Vänlig Hälsning
Fredrik Ustrup
Vilthandläggare, Djurenheten
010-223 84 48
fredrik.ustrup@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010-223 81 10
www.lansstyrelsen.sefkalma r, kalmar@lansstyrelsen.se
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Hur man överklagar

FR-03

Vifi 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 längie ner).
3. Tala om vilka bevis du viii 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 munt]ig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
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.

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 överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överkiagande 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.

Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överldagan
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 1 kammarrätten
När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först stiiilning till om
målet ska tas upp tiii 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 vifi 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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