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SAKEN
Registrering av älgj aktområde enligt j aktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överldagandet.
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET

Genom det överklagade beslutet har Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(länsstyrelsen) beslutat att ändra älgjaktområde 14-84-02-003 genom att
registrera nya fastigheter till området. Länsstyrelsen beslutade samtidigt om
avslag på registrering av fastigheterna Gregeröd 1:4 i Munkedals kommun,
Kvilleberg 1:1 i Tanums kommun, Tryggö 1:1, Amhult 1:2 och 1:4,
Flatersröd 1:2 och 1:3 i Sotenäs kommun (fastighetema) som ett
älgjaktoniråde. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande.

Av 12 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg
och kronhj ort framgår 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. 1 detta fall handlar det
dock inte om en enskild j akträttshavare som söker registrering av ett
älgjaktområde utan det är flera jakträttshavare som söker gemensam
registrering som ett älgjaktområde. Vidare gäller att ett älgskötselområde
ska vara huvudsakligen sammanhanhängande. Endast enskilda mindre
samregistrerade fastighetsskiften utanflir, men i nära anslutning till
huvudområdet, medges. De aktuella fastigheterna ligger inte i direkt
anslutning till Stångenäs.

YRKANDEN M.M.

Stångenäs älgskötselområde yrkar att fastigheterna ska registreras till
älgjaktområdet och anför bl.a. följande.

De aktuella fastigheterna omfattar dels ett befintligt älgjaktområde (Hallind)
där j akträtten för samtliga ingående fastigheter innehas av j aktledaren Rune
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Thuresson, dels ett älgjaktslag (Medby) där jakträtten fir samtliga
fastigheter innehav av j aktledaren Mattias Olsson. Uppfattningen inom
älgskötselområdet är att de jaktlag som inte är anslutna, såväl registrerade
som oregistrerade, ska ansöka och vara med i älgskötselområdet. Detta för
att fa gemenskap mellan j aktiagen och samordna j aktutövningen.
Geografiskt inom Stångenäs ÄSO finns två älgjaktområden som registrerats
i intilliggande Svarteborg Bärfendals ÄSO. Detta ger möjligheter för möten
och samverkan över gränser. Därtill gränsar fastigheterna Amhult 1:2, 1:4
och Flatersröd 1:2, 1:3 direkt mot Stångenäs ÄSO med vatten. Vatten utgör
inget hinder för älgarnas rörlighet. Fastigheternas areal omfattar sammanlagt
419 hektar, varav 70 hektar gränsar direkt mot Stångenäs ÄSO. Villkoret
om att området ska vara sammanhängande uppfylls därmed. Det är positivt
med flera jaktlag inom älgskötselområden eftersom detta skapar möjligheter
till samarbete med övriga älgskötselområden.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslå

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANI)E

Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 33

§ jaktlagen (1987:259) får jakt efter älg ske efter licens av

länsstyrelsen 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). Ett älgskötselområde ska
vara lämpat för älgj akt och vara av sådan storlek att det medger en
avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Länsstyrelsen får vägra att
registrera ett område som älgskötselområde, om området inte uppfyller
dessa krav.
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Naturvårdsverket utfärdar föreskrifter med stöd av 7 § jaktförordningen
(1987:905).

112

§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och

kronhj ort (NFS 2011:7) anges att om samma jakträttshavare innehar rätten
till jakt efter älg på två eller flera fastigheter inom samma älgförvaltnings
område kan dessa fastigheter tillsammans registreras som ett älgjaktoniråde.
Detta gäller även om en fastighet består av två eller flera skiften som inte
angränsar till varandra inom älgförvaltningsområdet.
Älgskötselområdena ska för att vara lämpade för älgj akt ha en sådan
arrondering att de är i princip sammanhängande och i huvudsak omfattar
samma älgstam (se prop. 2009/10:239 s. 34).

Förva1tningsrittens bedömning
Vid en registrering av ett älgskötselområde ska vikt läggas vid huruvida den
sökta registreringen bidrar till ett mer sammanhängande älgskötselområde
och en mer ändamålsenlig lokal älgförvaltning. Vidare kan fastigheter som
inte angränsar till varandra registreras som ett älgj aktområde förutsatt att de
ligger inom samma älgförvaltningsområde och jakträtten innehas av samma

j akträttshavare (12 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
jakt efter älg och kronhjort).
Av utredningen i målet framgår att de i målet aktuella fastighetema inte
angränsar till varandra eller till älgskötselområdet. Vidare framgår att
jakträtten avseende fastigheterna tillfaller olika j akträttsinnehavare. Mot
denna bakgrund, samt med särskilt beaktande av att älgskötselområden
huvudsakligen ska vara sammanhängande, bedömer förvaltningsrätten att
länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut. Vad Stångenäs älgskötselområde
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anfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför
avslås.
II1JR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1 B)

,

Nargiz Asker
Förvaltningsrättsfiskal
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Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR

-

PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kamrnarrätten 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 rnuntlig 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 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 prövningstill
stånd bör meddelas.

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.

2.
0

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 prövningstillstånd,

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.
,

,.,

0
0
0

4.

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

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 mälet 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
fonnurnmer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmäl anmälas till kammarrätten.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.

det annars finns syrinerliga skäl att pröva
överklagandet.

-

0
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