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KLAGANDE
Lennart Malmgren, 580323-8210
Holmägan, Västansjö 600
840 90 Ytterhogdal
MOTPART
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Jimtlands läns beslut den 4 maj 2017, dnr 218-86-2017
SAKEN
Anslutning av fastighet till älgjaktområde enligt jaktlagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet i den del som avser registrering av
kronhj ortsskötselområde.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Dok.Id 131194
Postadress
Box 314
871 27 Härnösand

Besöksadress
Backgränd9

Telefon
Telefax
061 1-46 06 00
0611-51 1820
E-post: forvalmingsratteniharnosand@dom.se
www. forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

Expeditionstid
måndag—fredag
08:00—16:00
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Länsstyrelsen beslutade att avslå Lennart Malrngrens ansökan om anslut
ning av fastigheternaFåssjö 5:8, Fåssjö 5:12 och Fåssjö 17:1 till hans älg
jaktområde 23-09-01-017-A. Beslutet motiverades med att älgjaktområdet
ligger inom Bergs älgförvaltningsornråde och fastighetema ligger inom
Ljusdal-Ramsj ö älgförvaltningsområde som förvaltas av Gävleborgs län.
Eftersom fastigheterna och älgjaktområdet inte ligger inom samma älgför
valtningsområde kan ansökan inte beviljas.

Lennart Malmgren överklagar beslutet, yrkar att hans ansökan ska beviljas
och att området även ska registreras som ett kronhjortsskötselområde. Till
stöd för talan anför han i huvudsak följande. All mark ligger inom samma
kommun och län och det är av stor betydelse då han driver ett företag inom
jakt, fiske och frilufsliv. Hans tilldelning blir negativt påverkad av att be
höva ha två A-jaktområden registrerade. Stammen av kronhj ort är hög inom
detta område så han önskar även att det registreras som ett kronhjortssköt
selområde.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Bestämmelser m. m.
Av 33 § j aktiagen framgår att jakt efter älg får ske efter licens av länsstyrel
sen 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). Regeringen eller den myndighet som rege
ringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om älgskötselområ
den.

1 7 § jaktförordningen (1987:905) anges att Naturvårdsverket får meddela
föreskrifter om
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1. registrering av licensområde för äigj akt och älgskötselområde,
2. licens för jakt efter älg och kronhjort,

3. älgskötselområde, älgförvaltningsområde, kronhj ortsområde och kron
hj orts skötselområde,
4. länsstyrelsens prövning i ärenden som avses i 1—3.

112

§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhj ort anges att om samma j akträttshavare innehar rätten till jakt efter älg
på två eller flera fastigheter inom samma älgförvaltningsområde, kan dessa
fastigheter tillsammans registreras som ett älgjaktområde. Detta gäller även
om en fastighet består av två eller flera skiften som inte angränsar till
varandra inom älgförvaltningsområdet (NFS 2011:7).

Förvaltningsrättens bedömning
Förvaltningsrättens prövning begränsar sig till sådant som omfattas av det
överldagade beslutet. Frågan om registrering av kronhjortsskötselområde
har inte varit föremål för prövning hos länsstyrelsen. Överklagandet i denna
del kan därför inte prövas av förvaltningsrätten och ska därför avvisas. Frå
gan i målet är om länsstyrelsen har haft skäl att avslå Lennart Malmgrens
ansökan om anslutning av fastighetema Fåssjö 5:8, Fåssjö 5:12 och Fåssjö
17:1 till älgjaktområde 23-09-01-01 7-A.

1 målet framkommer att de fastigheter som Lennart Malmgren vill ansluta
till älgj aktområdet ligger inom Ljusdal-Ramsj ö älgförvaltningsområde som
förvaltas av Gävleborgs län. Älgjaktområdet å andra sidan ligger inom
Bergs älgförvaltningsområde. Eftersom fastigheterna och älgj aktområdet
inte ligger inom samma älgförvaltningsområde har länsstyrelsen haft skäl
för sitt beslut att avslå Lennart Malmgrens ansökan. Vad Lennart Malmgren
anfört föranleder ingen annan bedömning. Överldagandet ska därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1 C).

7

,

Lina Berkvist
förvaltningsrättsfiskal

1 avgörandet har även nämndemnnen Maud Byquist, Pia Niciasson och
Katarina Söderlind deltagit. Målet har föredragits av förvaltningsrättsnota
rien Jennie Beijar.
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SVERIGES DOMSTOLAR
Bilaga

HUR MÅN ÖVERKLÅGAR

-

PRÖVNINGSTILLSTÅND

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kamrnarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas.

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Karnmarrätten i Sundsvall.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
fö rvaltnings rätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller heigdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1.

—

—

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om
1.

1)

2.

>
0

6

det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,
det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,

2.

den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,

3.

de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövnings tills tånd,

4.

den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

0

3.
u

det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.

0

4.
s0

ci

Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnumnmer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet och om
de fortfarande är aktuella behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överldagandet.
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