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Meddelad
i Växjö

KLAGANDE
Påryds älgskötselområde

MOTPART
Länsstyrelsen i Kalmar län

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 26 april 2018, se bilaga 1

SAKEN
Omregistrering av älgskötselområde enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Påryds älgskötselområde har hos Länsstyrelsen i Kalmar län (länsstyrelsen)

ansökt om omregistrering av befintligt jaktområde genom tillägg av areal.

Genom det överklagade beslutet avslog länsstyrelsen delvis ansökan om

omregistrering, på så sätt att registrering av fastigheterna Göddabo 1:4,

Göddabo 1:8, Halltorps-Vinterbo 1:1, Ugglebo 1:2, Ugglebo 1:44, Ugglebo

1:10, Hylkebo 1:10 samt Hylkebo 1:11 inte godkändes. Som skäl för beslut

et angavs i huvudsak följande. Aktuella fastigheter skapar en försämrad

arrondering för Påryds älgskötselområde genom att bilda öar av Karlslunda

västra älgskötselområde inne i skötselområdet samt en lång tarm av mark

som skär in i Södra Mörebygdens älgskötselområde. Detta skapar en avse

värt försämrad arrondering vilket inte lämpar sig för älgj akt. Med anledning

av detta kan dessa registreringar inte beviljas.

Dok.Id 190996

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 42 Kungsgatan 8 0470-56 02 00 0470-255 02 måndag—fredag
351 03 Växjö E-post: forva1ffiingsrattenivaxjodom.se 08:00—16:00

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
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Påryds älgskötselområde yrkar att förvaltningsrätten, med ändring av läns

styrelsens beslut, ska förordna om att deras ansökan om omregistrering ska

bifallas fullt ut. Påryds älgskötselområde anför i huvudsak följande till stöd

för sin talan. Länsstyrelsens handläggning av ansökan har varit bristifillig.

Beslutet att endast bifalla delar av den sökta arealen är ologiskt. Vidare har

länsstyrelsen inte tagit upp till prövning ansökan i den del som avser fastig

heten Ugglebo 1:50. Detta visar på hur illa ärendet har hanterats hos läns

styrelsen.

Markerna i ansökan tillhör samma älgförvaltningsområde. Ugglebo 1:10 och

Hylkebo 1:10 kan godkännas även om det gäller osammanhängande areal.

Detta då områdena (i) endast utgör fyra och en halv procent av j aktlagets

totala areal, (ii) ligger 140 meter från ett huvudskifte, och (iii) ligger längs

en gemensam väg. De flesta jaktlag har enstaka markområden som ligger

utanför huvudområdet. Redan idag är det en bruten arrondering och den

mark som nu bildar en “tarm” in i Södra Möre älgskötselområde har inte

någon ytterligare negativ påverkan. Oavsett älgskötselområdestillhörighet

finns redan idag dessa gränser och de två älgskötselornrådena tillhör som

nämnts samma älgförvaltningsområde. En “flikighet och mosaik” i ytter

områdena kan inte ha någon betydelse för älgförvaltningen. Älgskötsel

områdestillhörigheten saknar därför betydelse.

För ett jaktiag som verkar inom två älgskötselområden innebär den gräns

överskridande aspekten att man bl.a. behöver föra statistik för två områden,

behöver närvara vid dubbelt så många möten samt erlägga två fällavgifter.

De föreslagna arealförändringarna förbättrar möjligheten till rationell jaktlig

samverkan, vilket i sin tur ökar möjligheten att nå de kvalitetsmål som

ligger i den regionala förvaltningsplanen och att jakten bedrivs på ett mer

rationellt sätt.
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Den ansökta arealsförändringen innebär att det inte längre blir en upp

delning av befintliga jaktiag mellan två älgskötselområden samt att fastig

heter inte riskerar att inte omfattas av något älgskötselområde, det finns

annars risk för att endast licensj akt kan bedrivas på dylika fastigheter.

Det borde vara upp till fastighetsägarna att f välja vilket älgskötselområde

man vill tillhöra. Jakt ska vara trivsamt, det ska vara frivilligt att välja vilka

man ska jaga med och vilket område jägarna ska tillhöra. Därför får inte

denna typ av marginell förändring av arronderingen ligga till hinder för en

trivsam j aktupplevelse.

Länsstyrelsen finner inte skäl att ändra sitt beslut.

Förvaltningsrätten har den 22 november 2018 hållit muntlig förhandling i

målet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Inledningsvis konstateras att förvaltningsrätten endast kan ta upp till

prövning vad som omfattas av det överklagade beslutet. Detta innebär att

aktuell ansökan i den del som avser fastigheten Ugglebo 1:50 inte kan

prövas av förvaltningsrätten inom ramen för detta mål. Det ankommer

istället på länsstyrelsen att som första instans ta upp ansökan till prövning i

denna del. Vidare vad gäller länsstyrelsens handläggning av förevarande

ansökan har i målet inte framkommit att det under länsstyrelsens beredning

av ärendet förekommit något sådant förfarandefel som föranleder ett undan

röj ande av beslutet.

Frågan i målet är om länsstyrelsen har haft fog för att avslå Påryds älg

skötselområdes ansökan om ändring av befintligt registrerat älgskötsel

område i form av arealtillägg av de åtta fastigheterna Göddabo 1:4,
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Göddabo 1:8, Halltorps-Vinterbo 1:1, Ugglebo 1:2, Ugglebo 1:44, Ugglebo

1:10, Hylkebo 1:10 samt Hylkebo 1:11.

Ett älgskötselornråde ska vara lämpat för älgjakt och vara av sådan storlek

att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Läns styrel

sen får vägra att registrera ett område som älgskötselområde, om området

inte uppfyller dessa krav (jfr 33 § tredje stycket jaktiagen).

1 förarbetena inför den ändring i jaktlagen som trädde i kraft den

1januari 2012 (se prop. 2009/10:239 s. 1, s. 25 f och s. 34) anges bl.a.

följande. Organisationen av jakt efter älg ändras med syfte att åstadkomma

en ekosystembaserad lokal älgförvaltning. Genom ändring i jaktlagen införs

en ny typ av älgskötselområden. Genom ändringar i jaktförordningen avser

regeringen att komplettera älgskötselområden med en ny form av övergrip

ande förvaltningsområden för samordning av älgj akten. Indelningen bör i

första hand utgå från naturliga barriärer där älgstammen i idealfallet är

avgränsad från andra förvaltningsområden genom exempelvis större vägar

och vattendrag. Områdena bör så långt det är möjligt vara sammanhäng

ande. Befintliga fungerande älgskötselområden ska i största möjliga mån

bibehållas för det fall att länsstyrelsen finner det lämpligt och om det kan

antas utgöra en långsiktig lösning. Älgskötselområden ska för att vara lämp

ade för älgj akt ha en sådan arrondering att de i princip är sammanhängande

och i huvudsak omfattar samma älgstam.

Påryds älgskötselområde har anfört att de föreslagna arealförändringarna

förbättrar möjligheten till rationell jaktlig samverkan. Förvaltningsrätten

finner inte anledning att ifrågasätta att det kan vara ekonomiskt och admin

istrativt fördelaktigt att utforma älgskötselområdet på så sätt som gjorts

gällande av Påryds älgskötselområde. Förvaltningsrätten bedömer alltjämt,

beaktat aktuell lagstiftning samt syftet med ändringen avjaktlagen, att de
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aktuella fastigheterna inte är lämpliga att registrera till Påryds älgskötsel

område. Detta då det av utredningen i målet framgår att aktuell areal som

Påryds älgskötselområde önskar att registrera delvis ligger avskilt från

Påryds älgskötselområde, delvis utgörs av ett smalt område som i väsentligt

avseende sträcker sig in i ett annat älgskötselområde. Det framstår därmed

inte som arronderingsmässigt lämpligt att registrera berörda fastigheter till

Påryds älgskötselornråde.

Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av ovan anförda att överklagandet

ffir avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-03)

1 avgörandet har även nämndemännen Marie Fransson, Åke Karlsson och

Lars Petersson deltagit.

Föredragande: Maria Gustafsson
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Länsstyrelsen
Kalmar län

Djurenheten
Fredrik Ustrup
Tel. direkt: 010-223 84 48
E-post: fredrik.ustrup@lansstyrelsen.se

Registrering av område för älgj akt

Beslut

Diarienummer
218-829-2018
Sid 1 (5)

Mål
Aktbit

Länsstyrelsen beslutar att omregistrera Påryds älgskötselområde, 08-80-14-002-Ä, enligt länsstyrelsens

beslut 218-965-2017 den 2017-04-11.

Beslutet innebär att Länsstyrelsen bifaller registrering av fastigheterna Bossmåla 1:20, Kättilhult 1:4,
Mjödehult 1:13, Runtorp 2:21, Runtorp 2:22, Runtorp 4:15, Ugglebo 1:25, Billsäng 1:24, Runtorp 1:25,
Runtorp 2:20, Runtorp 4:2, samt avslår ansökan gällande fastigheterna Göddabo 1:4, Göddabo 1:8,
Halltorps-Vinterbo 1:1, Ugglebo 1:2, Ugglebo 1:44, Ugglebo 1:10, Hylkebo 1:10, Hylkebo 1:11

Arealen för älgjaktsområdet ökas med 606 ha och området uppgår härmed till 11 775 ha.

Arealen för Karlslunda västra älgskötselområde, 08-34-71-070-Ä, minskas med 410 ha och området
uppgår härmed till 8014 ha. Fastigheterna Billsäng 1:24 (39 ha) och Mjödehult 1:13 (371 ha) tas bort.

Arealen för Södra Mörebygdens älgskötselområde, 08-80-14-064-Ä, minskas med 19 ha och området
uppgår härmed till 26 738 ha. Fastigheten Kättilhult 1:4 (19 ha) tas bort.

Detta beslut ersätter länsstyrelsens tidigare registreringsbeslut 218-965-2017 från 2017-04-11.

Beslutet gäller tillsvidare. Om det motiveras av förändring av förhållanden som utgjort grund för beslutet
kan länsstyrelsen komma att ändra registreringen till annan typ av område eller avregistrera området.

Beskrivning av ärendet
Påryds älgskötselområde har den 201 8-01-31 ansökt hos länsstyrelsen om att lägga till areal för

jaktområdet.

Länsstyrelsen har den 2018-03-14 fi’ågat sökanden om alla marker ska kvarstå i ansökan även om vissa

skulle omfattas av ett avslag på grund av arrondering.

Påryds älgskötselområde har via mej 1 2018-03-16 meddelat Länsstyrelsen att man önskar att alla

fastigheter ska omfattas av registreringsansökan.

Postadress 391 86 Kalmar

Besöksadress Regeririgsgatan 1

Telefon 010-223 80 00
Telefax 010-223 8110

E-post kalmar@lansstyrelsen.se
Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

BESLUT

2018-04-26

Påryds ÄSO

do Marcus Gunnarsson

FörvoItningsräten i’ki
LTNINGSRÄTTEN
0

2018 -0522 INKO 2018-05-22
MÅLN 2184-18
AKTBI 3

1
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BESLUT Diarienummer

Länsstyrelsen 218-829-2018
= Kalmar län 2018-04-26 Sid 2 (5)

Motivering till beslutet

Jakt efter älg får ske enligt licens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat

som licensområde. Jakt får även ske utan licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat som

älgskötselområde.

Att fastigheter gränsar direkt till ett älgslcötselområde innebär inte att fastigheter alltid ska registreras till

området. Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgj akt (33 § Jaktiagen) och bör vara i princip

sammanhängande för att vara lämpat för älgjakt (9 § allmänna råd NFS 2011:7). Av f&arbetena till

älgförvaltningen (prop. 2009/10:239) framgår att ett älgskötselområde för att vara lämpat för älgjakt ska

ha en sådan an’ondering 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”.

Att marker som ur ett förvaltningsperspektiv lämpligen registreras till ett visst älgskötselområde, ansluts

till ett annat, arronderingsmässigt mindre lämpligt älgskötselområde försöker 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.

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

ätgskötselområde eller besluta om avregistrering om området inte uppfyller kraven för

älgskötselområden.

Mot bakgrund av den inkomna ansökan om ändring av befmtligt registrerat av älgjaktområde är

länsstyrelsens bedömning att fastigheter enligt bilaga 2 uppfyller de luav som krävs för en registrering.

Med anledning av detta kan dessa registreringar beviljas. De fastigheter som avslås i ansökan är

bedömningen att dessa skapar en försämrad arrondering för Påryds älgskötselområde genom att bilda öar

av Karlslunda västra älgskötselområde inne i skötselområdet samt en lång tarm av mark som skär in i

Södra Mörebygdens älgskötselområde och skapar en avsevärt försämrad arrondering vilket inte lämpar

sig för älgj akt. Med anledning av detta kan inte dessa registreringar 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 cNFS 2011:7).
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Information
Älgjaktsområden ska vara lämpade för älgj akt. Länsstyrelsen godkänner inte vattenareal överstigande 2

ha eller detaljplanelagd mark.

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.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av vilthandläggare Mattias Persson med vilthandläggare Fredrik Ustrup som

föredragande.

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Bilagor

1. Du kan överklaga beslutet
2. Fastighetsförteckning för det registrerade området
3. Karta över det registrerade området
4. Karta över fastigheter som avslås i ansökan

Kopia

Kalmar södra älgförvaltningsgrupp
Karislunda västra älgskötselområde
Södra Mörebygdens älgskötselområde
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överldaga beslutet hos

förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i

Kalmar län, 392 31 Kalmar. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till

kalmar@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har

kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av

beslutet. Om det kommer in senare kan överldagandet inte prövas. 1 ditt överldagande kan du be om

att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det

förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre

veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

• hur du vill att beslutet ska ändras

• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

• personnummer

• adress till bostaden
• telefonnummer där du kan nås

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på

dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. 1 så fall ska ombudet underteckna

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig saint uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,

telefon 0 10-223 80 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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Bilaga 2

Fastighetslista Lst beslutsareal i ha

Bossmåla 1:20 9

Kättilhult 1:4 19

Mjödehult 1:13 371

Runtorp 2:21 7

Runtorp 2:22 4

Runtorp 4:15 1

Ugglebo 1:25 1

Billsäng 1:24 39

Runtorp 1:25 54

Runtorp 2:20 50

Runtorp4:2 51

Totalt tillägg areal 606
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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.

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
förhand]ing, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

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

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

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.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

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

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

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

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.

Sida 1 av 2

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

www.domstoLse



Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning 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 finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Om du inte får prövningsti]lstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

5: VIII 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.sc.
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