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Målm
2242-16

KLAGANDE
1. Älgförvaltningsornråde Berg
do Sven Gunnar Sivertsson
Ångron 954
830 24 Oviken

Ombud: Sven Sivertsson
Gudmunds
Ångron 954
830 24 Oviken
2. Rätans älgskötselområde
do Agne Wikén
Idrottsvägen 18
84031 Åsarna
Ombud: Krister Hallberg
Källbergsvägen 3
840 32 Klövsjö
MOTPART
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut den 13juni 2016, dm 218-464-2016
SAKEN
Registrering av älgskötselområde enligt j aktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 146708
Postadress
Box 314
871 27 Härnösand

Besöksadress
Backgränd9

Telefax
Telefon
0611-46 06 00
0611-51 1820
E-post: forva1tningsrattenihamosanddom.se
www.forvaltningsratteniharnosand. domstol, se

Expeditionstid
måndag—fredag
08:00—16:00
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Mattias Edström ansökte om att fastigheten Klövsjö 7:40 ska anslutas till
Rätans älgskötselområde. Länsstyrelsen i Jämtlands län (länsstyrelsen) be
slutade den 13juni 2016 att avslå ansökan med i huvudsak följande moti
vering. Fastigheten ligger inte i anslutning till älgskötselområdet. Ett
älgskötselområde bör vara i princip sarmnanhängande.

Älgförvaltningsområde Berg och Rätans älgskötselområde överklagar

länsstyrelsens beslut och yrkar att fastigheten Klövsjö 7:40 ska anslutas till
Rätans älgskötselområde. De anför i huvudsak följande. 1 älgskötselområdet
finns idag många marker som ligger utanför älgskötselområdet och i det här
fallet har markägaren redan en sådan mark inregistrerad där hon jagar. När
Rätans älgskötselområde bildades godkände länsstyrelsen att det registrerades in marker som inte gränsar mot älgskötselområdet på grund av att fas
tighetsägama har sina marker spridda. Länsstyrelsen har tidigare registrerat
in områden där avstånden är betydligt längre mellan fastigheterna och bör

vara konsekvent.

Länsstyrelsen vidhåller sitt beslut.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Bestämmelser m. m.
1 ett län där det förekommer älg ska länsstyrelsen besluta om att inrätta älg
förvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde bör omfatta en i huvudsak
egen älgstam (3 c § första stycket jaktförordningen [1987:905]).
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. Länsstyrel
sen får vägra att registrera ett område som älgskötselområde, om området
inte uppfyller dessa krav. Länsstyrelsen får vidare besluta att avregistrera ett
område som inte uppfyller kraven, eller om förvaltningen inte sker i enlighet
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med de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag.
(33 § jaktiagen).
Av förarbetena framgår att indelningen i älgförvaltningsområdet i första
hand bör utgå från principer om naturliga barriärer där älgstarnmen i idealfallet är avskärmad från andra förvaltningsområden genom exempelvis
större vägar eller vattendrag. Områdena bör så långt som det är möjligt vara
sammanhängande. Älgskötselområdena ska för att vara lämpade för älgj akt
ha en sådan alTondering att de är i princip sammanhängande och i huvudsak
omfattar samma älgstam. (Prop. 2009/10:239 s. 25 och 34).
Förvaltningsrättens bedömning
Fastigheten Klövsjö 7:40 var registrerat inom älgförvaltningsområde Berg
och blev genom beslutet oregistrerad mark. Frågan i målet är om fastigheten
ska anslutas till Rätans 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. För att ett
älgskötselområde ska vara lämpat för älgj akt ska det ha en sådan arronde
ring att det i princip är sammanhängande och i huvudsak omfattar samma
älgstam.

Den aktuella fastigheten ligger inte i anslutning till Rätans älgskötselom
råde. Förvaltningsrätten anser därmed, mot bakgrund av kravet på arronde
ring, att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut. Att länsstyrelsen, enligt uppgift
från klagandena, i andra ärenden ska ha registrerat in fastigheter som splitt
rar arronderingen av älgskötselområdet kan inte påverka förvaltningsrättens
bedömning i detta fall. Överklagandet ska därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1C).

rådman

1 avgörandet har även nänmdemännen Maud Byqvist, Sonja Seidevall och
Roland Strömqvist deltagit. Målet har föredragits av förvaltningsrättsnota
rien Daniel Caristrand.
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PRÖVNINGSTILLSTÅND

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.

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammaträtten i Sundsvall.
Skrivelsen ska dock skickas eller liimnas 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 munffig 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.

(

—

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövnings tillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om
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Skrive’sen med överklagande ska innehålla
1. 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.
—

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.

1.

det fmns 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

‘1

3.

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

4.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överldagandet.
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Bilaga

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.
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www.domstot.se

