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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr
IMALMÖ 2018-09-14 10505-17
Avdelning 1 Meddelad i Malmö

KLAGANDE
Sven Andersson
Högahult pi 1506
280 20 Bjärnum

MOTPART
Länsstyrelsen i Skåne län
Förvaltningsavdelningen
205 15 Malmö

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens i Skåne beslut den 13 september 2017, se bilaga 1

SAKEN
Jakt

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.ld 448662

Postad ress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 4522 Kalendegatan 6 040-3 5 35 00 040-97 24 90 måndag—fredag
203 20 Mahnö E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 08:00—16:00

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol, se

mjh
Markering



Sida 2
FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 10505-17
1 MALMÖ
Avdelning 1

YRKANDE OCH INSTÄLLNING

Sven Andersson yrkar att fastigheten Lur 2:29 ska läggas till Hågnarps sköt

selområde och anför i huvudsak följande. Enligt NFS 2011:7 får ett

älgskötselområde ha mirLdre delområden i angränsande älgskötselområden.

Fastigheten Lur 2:29 gränsar till ett delområde som tillhör Hågnarps sköt

selområde och bildar således inte några nya delområden. En av j aktlagets

medlemmar äger fastigheten och vill naturligtvis lägga sin mark till jaktla

get.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av 33 § jaktiagen framgår bl.a. följande. Jakt efter älg får ske efter licens av

länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licens

område). Jakt efter älg får även ske utan licens inom ett område som länssty

relsen har registrerat (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 får vägra att registrera ett

område som älgskötselområde, om området inte uppfyller dessa krav. Rege

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterli

gare föreskrifter om älgskötselområden.

Av förarbetena till den nuvarande regleringen av älgförvaltning (prop.

2009/10:239 s. 34) framgår bl.a. följande. Älgskötselområdena ska för att

vara lämpade för älgj akt ha en sådan anondering att de är i princip sam

manhängande och i huvudsak omfattar samma älgstam.

Förvaltningsrätten gör följ ande bedömning.

Länsstyrelsen har i det överklagade beslutet registrerat fastighetema NolTa

Fredskog 1:13 och 1:14 som Älgjaktsområde. När det då gäller fastigheten
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 10505-17
1 MALMÖ
Avdelning 1

Lur 2:29 är denna registrerad i Snapphanebygdens Älgskötselområde och

ligger inte i anslutning till I-Iågnarps Älgskötselområdes huvudområde.

Länsstyrelsen har bedömt det inte vara lämpligt att utöka ett delområde,

varför fastigheten Lur 2:29 inte registrerats.

Mot bakgrund av vad som framkommit angående hur fastigheten Lur 2:29

är belägen i förhållande till Hågnarps Älgskötselområde delar förvaltnings

rätten länsstyrelsens uppfattning. Det har i målet inte framkommit uppgifter

som föranleder någon annan bedömning. Förvaltningsrätten finner således

att länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut och överklagandet ska därför

avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1B)

(&?
Madeleine Westberg /

Mats Ljunggren har föredragit målet.
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Biaga 1

BESLUT 1(3)

Lansstyrelsen
Skåne 2017-09-13 Dnr218-22375-2017

Kontaktperson I-lågnarps ASO

Förvaltningsjuridiska sahogahu1t(gmai1. corn

Susanne Hambre
010-22’-1359
susanne.hambre@lansstyrelsen.se

Registrering av älgjaktområde

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att registrera det i bilaga angivna området som ett

Älgskötselområde, med områdesnummer Ä- 12-06-10-064

Äigjaktområdet är registrerat inom älgförvaltningsområde Mellersta norra.

Älgjaktområdet uppmätta registrerbara areal uppgår till 5976 hektar.

Beslutet innebär att fastigheten Slättaröd 2:7 avregistreras från älgjaktsområdet.

Fastigheterna Norra Fredskog 1:13 och 1:14 registreras till älgjaktområdet.

Fastigheten Lur 2:29 registreras inte till älgjaktsområdet.

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.

Ett licensområde ska vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning av minst en

älgkalv årligen och i övrigt vara lämpligt för älgjakt. Länsstyrelsen kan avslå ansökan

om att registrera ett område som licensområde, eller besluta om avregistrering, om

området inte medger en årlig avskjutning av minst en älgkalv. Avregistrering kan

också ske på grund av anslutning till 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.

Ett område får inte vara registrerat som både älgskötsel- och licensområde.

Mot bakgrund av den inkomna ansökan om registrering av älgjaktsområde med

områdesnummer Ä- 12-06-10-064 är Länsstyrelsens bedömning att ni uppfyller de

krav som krävs för en registrering. Med anledning av detta kan ansökan beviljas

avseende fastigheterna Slättaröd 2:7 och Norra Fredskog 1:13 och 1:14. Fastigheten

Lur 2:29 är registrerad i Snapphanebygdens Älgskötselområde. Den ligger inte i

Postadress Besksadress Telekn / Fas Bankglro E-post och webh Sodala meder

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 \t 102-2912 skane@lansstyrelsen.se Facebook: Iansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 11 00 www.lansstyrelsense/skane Twitter: @lstskane
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BESLUT 2(3)

Lansstyretsen
Skåne 20l7-09l3 Dnr2l8-223752017

anslutning till Hågnarps Älgskötselområdes huvudområde. Att utöka ett delornråde

är inte lämpligt. Fastigheten Lur 2:29 registreras därför inte.

Bestämmelser som beslutet grundas på
33 §jaktlagen (1987:259) samt 10, Il och 12 § Naturvårdsverkets föreskrifter och

allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 201 1:7).

Information

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.

Beslutande
Beslutet har fattats av länsassessor Susanne Hambre.

Susanne Hambre

Länsassessor

Bilaga:

Du kan överklaga beslutet
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Bilaga

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

förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till

Länsstyrelsen i Skåne län, 291 86 Kristianstad. Du kan även skicka in

överklagandet via e—post till skane@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 överklagandet 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 samt 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 010-

224 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.



mtaga 2

ml SVERIGES DOMSTOLAR

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Bilaga

Den som vill överklaga förvaltoingsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
fdrvahningsrätren.

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande 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 över-
klagande infaller på lördag, söndag eller heigdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

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. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,

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

4. det annars fmns synnerkga skäl att pröva
överklagandet.

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. Kiagandens 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 nanm, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgifr ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnununer
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.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.
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