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KLAGANDE
Lars-Olof Håkan Gerhardsson, 611222-4610
Torns Byväg 28
439 74 Fjärås
MOTPART
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut den 17 maj 2017, dnr 218-320-2017
SAKEN
Utträde av fastighet ur älgskötselområde enligt jaktlagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANTE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 150456
Postadress
Box 314
871 27 Härnösand

Besöksadress
Backgränd9

Telefon
Telefax
0611-46 06 00
0611-51 1820
E-post: forvaltningsrattenihamosand@dom.se
www. forvaltningsratteniharnosarid.domstol.se

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

Efter begäran från markägaren beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län
(länsstyrelsen) att fastigheten Östersund Söre 7:3 skulle utgå ur Öråns
älgskötselområde och bli oregistrerad mark. Beslutet motiverades enligt
följ ande. Enligt upprättat j akträttsintyg har fastigheten upplåtits till den 1
januari 2016. Då det inte framgår att någon ersättning utgår upphörde avtalet
att gälla den 1januari 2016 utan uppsägning.

Lars-Olof Håkan Gerhardsson överklagar beslutet och yrkar att beslutet

ändras så han får rätt att jaga och bevaka på Söre 7:3. Han anför i huvudsak
följande. En representant för jaktlaget upprättade ett skriftligt jakträttsintyg
med den tidigare ägaren. Den nya markägaren har inte sagt upp avtalet inom
ett halvår från avtalets utgång i enlighet med 16 § j aktiagen och avtalet har
därmed förlängts.

Länsstyrelsen vidhåller sitt beslut.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Aktuella bestämmelser
Jakt efter älg får 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)
(33 § första stycket jaktlagen)
Förvaltningsrättens bedömning
Av handlingarna i målet framgår att det råder en tvist om huruvida det finns
ett nu gällande jakträttsintyg/arrende. Tvister som rör upplåtelser av jakträtt
är av civilrättslig karaktär och handläggs normalt av arrendenämnden. En
prövning av om det föreligger ett nu giltigt j akträttsavtal ingår inte i förvalt
ningsrättens prövningsram.
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Förvaltningsrätten konstaterar att det, oavsett om frågan är föremål för
prövning i annan instans eller ej, föreligger en tvist om j akträtten grundat på
om ett tidigare avtal med en av medlemmarna i jaktiaget förlängts eller ej
och att Lars-Olof Håkan Gerhardsson företräder det jaktiag som anser sig ha
jakträtt på området. Förvaltningsrätten bedömer mot den bakgrunden att
Lars-Olof Håkan Gerhardsson och jaktiaget därmed får anses berörda av
beslutet om utträde ur älgskötselområdet.

Det förvaltningsrätten har att pröva i detta mål är således endast om länssty
relsen hade fog för att besluta att fastigheten Östersund Söre 7:3 skulle utgå
ur Öråns älgskötselområde och bli oregistrerad mark. Av förarbetena fram
går bl.a. att anslutningen till ett älgskötselområde ska vara frivilligt. Om en
fastighetsägare vill att hans fastighet inte längre ska vara ansluten till ett
älgskötselornråde kan han hos länsstyrelsen ansöka om att hans mark regi
streras som A- eller B-område eller inte registreras alls (prop. 2009/10:239
s. 10).

1 nu gällande mål har markägaren ansökt om att fastigheten ska utträda ur
älgskötselområdet och bli oregistrerad mark. Markägare äger rätten att dis
ponera över sin mark och besluta om den ska vara med i älgskötselområde
eller ej. Det är klarlagt att naturskyddsföreningen är markägare. Om markä
garen därigenom brutit mot gällande arrendeavtal eller ej saknar i det sam
marihanget betydels och kan inte prövas av förvaltningsrätten. Med beak
tande därav har länsstyrelsen haft fog för sitt beslut. Överklagandet ska där
för avslås.
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se bilaga (DV 3109/1C).

rådman
1 avgörandet har även nämndemännen Sonja Seidevall, Marie Sjöbom Ols
son och Maria Antonic deltagit. Föredragande i målet har varit förvaltnings
rättsnotarien 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 Kammarrätten i Sundsvall.
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 förhand]ing, 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 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 prövnings tillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om
1.
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>
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SkrveIsen med överklagande ska innehålla
1. Klagandens pers on-/ 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
fonnurnmer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

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

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.
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det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.
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