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ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut den 21 november 2017

SAKEN
Fällavgift enligt jaktfZ5rordningen (1987:905)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 179383
Postadress
Box 42
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
0470-56 02 00

Telefax
0470-255 02

E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
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måndag—fredag
08:00—16:00
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BAKGRUND

Den 21 november 2017 beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län (länssty
relsen) att en älg som fälldes den 11 november 2017 1 Stenbrohults
älgskötselområde var tjänlig och att fällavgift skulle betalas för älgen. Sten
brohults älgskötselområde överklagade beslutet till förvaltningsrätten som
avvisade överklagandet i beslut den 27 november 2017. Beslutet överklaga
des till Kammarrätten i Jönköping som i beslut den 8januari 2018 undan
röjde flirvaltningsrättens beslut och återflirvisade målet till förvaltningsrät
ten för vidare handläggning.

YRKANDEN M.M.
Stenbrohults älgskötselområde yrkar att fällavgiften ska undanröjas och an
för bl.a. följande. Älgen kan räknas som kalv, eftersom köttet var tjänligt.
Älgen hade inte överlevt vintern, då den hade sneda nackkotor, tre brutna
revben (läkta), två trasiga tänder, 60 kg slaktvikt och ringa fettreserver. Det
var humant att fälla älgen.

Länsstyrelsen har inte funnit skäl för att ändra beslutet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
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§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och

kronhjort (NFS 2011:7) anges bl.a. följande. Fällavgift behöver inte betalas
om länsstyrelsen genom beslut fastslagit att älgen var otjänlig som män
niskoföda. Med älg som är otjänlig som människoföda avses bl.a. älg som
efter intyg av person utsedd av länsstyrelsen helt eller delvis kasserats som
människoföda.
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PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som väl överldaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
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 förhandiling 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 helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

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

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
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—
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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.

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

2.

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

3.

de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,

4.

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

5.

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

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.
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Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer 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
överklagandet.
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