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KLAGANDE
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Ombud: Åke Johansson

MOTPART
Länsstyrelsen i Kronobergs län

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 19juni 2019, se bilaga 1

SAKEN
Avregistrering av älgskötselområde enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Mäens älgskötselområde yrkar i första hand att älgskötselområdet (ÄSO)

inte avregistreras och anför bl.a. följande. Beslutet grundar sig på en rad fel

aktiga förutsättningar och antaganden. Måluppfyllnad för skötseiplan år

2013 —2018 har varit klart över jämförbara ÄSO:n. Kunskap och kännedom

om lokala förutsättningar fmns hos dem lokalt och torde saknas i älgförvalt

ningsgruppen då dess ledamöter varken bor eller vistas i området. Den efter

sökta och adaptiva förvaltningen kan inte uppnås i ett område med över

140 000 hektar med olika förutsättningar gällande bLa. bonitet, mossandel,

fodertillgång, granandel och rnarkstruktur. Samråd har inte förekommit och

protokoll saknas. Protokollfört samråd eller protokollförda möten mellan

älgförvaltningsgruppen och Mäens ÄSO har inte skett efter den 15 maj

2019. Älgstarnmen ska hållas på en nivå där de kan få en skogsföryngring
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av tall utan inhägnad. 1 deras ÄSO håller kaivvikterna en hög och fullt ac

ceptabel nivå. Länsstyrelsens rekommendation om avskjutning av kalv har

reviderats till minst 60 procent kalv. Detta medför omotiverade och oförut

sägbara krav på större arealer för att nå tio vuxna djur, vilket inte kan hante

ras omgående och saknar långsiktighet. Älgobservationens utveckling speg

lar inte områdets älgstam. Älgjakten i deras ÄSO har gått från jakt med be

mannad drevkedja till jakt med ställande älghund. De senaste årens älgj akt i

deras ÄSO har präglats av stor lätthet att tidigt under jaktsäsongen fälla de

ras tilldelning, vilket medfört minskad älgobservation. Det är ett av de vik

tigaste instrumenten för att bedöma älgstammens utveckling. Det finns risk

att gruppen inte haft tillräckligt underlag för att kunna bedöma älgstammens

utveckling. Vinterstammen av älg är högre än älgförvaltningsområdet i öv

rigt. Målet för plan 2019 —2021 är densamma som för tidigare år då mål

sättningen var en minskad vinterstam från nio till sju djur på 1 000 hektar.

Mäens ÄSO yrkar i andra hand att länsstyrelsens beslut flyttas fram ett eller

flera år och anför bl.a. följande. Älgförvaltningsgruppen kan ändra sin re

kommendation till länsstyrelsen som fattar beslut att Mäens ÄSO tillåts fort

sätta som ÄSO under jaktåret 2019/2020 givet att en högsta avskjutning är

4,5 älgar per 1 000 hektar för detta jaktår. Älgförvaltningsgruppen och Mä

ens ÄSO kan utöka kunskapen bland annat kring vinterstammens utveckling

och betesskador som förhoppningsvis resulterar i ett bättre beslutsunderlag

med nytt förslag på älgskötselplan för kommande jaktår. Skadorna har vi

dare ökat. Angränsande markägare och jaktlag har framfört önskemål om att

få ingå i deras ÄSO. Det skulle medföra utökad areal och avskjutningen

skulle nå önskemålet om en avskjutning på 4,5 djur om 1 000 hektar och tio

vuxna djur.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Jakt efter älg far ske utan licens inom ett område som länsstyrelsen har regi

strerat (ÄSO). Länsstyrelsen far besluta att avregistrera ett område som inte

uppfrller kraven, eller om förvaltningen inte sker i enlighet med de före

skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer far meddela ytterligare föreskrif

ter om ÄSO:n (33 § jaktlagen).

Av 15 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg

och kronhjort (NFS 2011:7) framgår att skäl som bör föranleda att länssty

relsen beslutar om avregistrering av älgskötselområde enligt 33 § tredje

stycket jaktlagen bl.a. är att en väsentlig avvikelse från älgskötselplanen fö

religger. Uteblivet samråd enligt dessa föreskrifter kan också utgöra grund

avregistrering. Enligt de allmänna råden till samma bestämmelse bör en av-

skjutning inom ett älgskötselområde som under- eller överstiger planerad

avskjutning med mer än tio procent per jaktår vad gäller totala antalet älgar,

fördelningen mellan vuxna djur och årskalvar eller könsfördeluingen mellan

de vuxna älgarna eller som på annat sätt tydligt avviker från älgförvaltnings

planen anses som en väsentlig avvikelse från älgskötselplanen om avvikelse

inträffar mer än en gång under en treårsperiod. En avvikelse avseende av-

skjutning av vuxna älgar bör dock alltid överstiga två älgar per år för att an

ses vara väsentlig.

Enligt 27 § NFS 2011:7 framgår bl.a. att en älgskötselplan för ÄSO:t ska

fastställas av länsstyrelsen. Älgskötselplanen ska bidra till en adaptiv för

valtning och till att älgförvaltningsplanens mål genomförs. Planen ska tas

fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen.

Av förarbeten till jaktlagen framgår att samverkan inom ÄSO:n är stommen

i älgförvaltningen. Ärligt samråd bör ske där alla ingående parter kan
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komma till tals samt att dokumentationen från samrådet tillsammans med

skötseiplanen blir en viktig informationskälla för älgförvaltningsgrupperna

(jfr prop. 2009/10:23 9 s. 32 ff3.

1 3 § tredje stycket jaktförordningen (1987:905) fmns ett undantag från kra

vet på att ett ÄSO ska medge avskjutning av minst tio vuxna älgar per år.

Ett skötselområde far enligt denna bestämmelse registreras även om områ

det endast medger avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det fmns sär

skilda skäl för en sådan registrering och området i övrigt är lämpat för älg

jakt. Undantagsbestämmelsen har kommit till för att göra det möjligt att

tillskapa ÄSO:n i delar av landet — framför allt i södra Sverige — där det

förekommer sparsamt med älg. En nedre gräns på avskjutning av tio älgar

per år skulle i sådana områden tvinga fram skötselområden av sådan storlek

att en samsyn kring bildandet av ett område svårligen kan uppnås. Även så

dana ÄSO:n som avses i undantagsbestämmelsen måste vara lämpade för

älgjakt (jfr prop. 2009/10:239 s. 33 f).

Förvaltningsriittens bedömning

Av utredningen i målet framgår att Mäens ÄSO lämnat in en älgskötselplan

med en planerad avskjutning på 6,2 älgar per 1 000 hektar år 2019, 5,9 älgar

år 2020 och 6,4 älgar år 2021. Älgförvaltningsgruppen, som inte tillstyrkt

planen, har kommunicerat till Mäens ÄSO att avskjutningen ska minska till

maxirnalt 4,5 älgar per 1 000 hektar men gärna färre. Av utredningen fram

går således att samråd mellan Mäens ÄSO och älgförvaltningsgruppen inte

fungerat och att de inte kommit överens om en avskjutning som älgförvalt

ningsgruppen kan tillstyrka. Av utredningen framgår vidare att älgstammen

i området har minskat och att det därför inte anses vara rimligt att fortsätta

med samma höga avskjutning som tidigare. Länsstyrelsen har beslutat att

inte fastställa älgskötselplan för Mäens ÄSO.
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Enligt jaktiagen far länsstyrelsen besluta att avregistrera ett område som inte

uppfyller kraven, eller om förvaltningen inte sker i enlighet med de före

skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag. Förvaltnings

rätten fmner mot bakgrund av det ovan anförda, och då Mäens ÄSO vid en

minskad avskjutning inte skulle uppfylla kraven på en avskjutning på tio

vuxna älgar årligen när älgstammen i älgförvaltningsområdet har minskat,

att förutsättningar för avregistrering i enlighet med 33 § jaktlagen föreligger.

Oaktat det Mäens ÄSO anfört, har några särskilda skäl inte framkommit.

Inte heller vad Mäens ÄSO i övrigt anfört föranleder någon annan bedöm

ning. Förvaltningsrätten anser därför att länsstyrelsen har haft fog för sitt be

slut och att det därmed saknas skäl att upphäva beslutet. Förvaltningsrätten

fmner vidare att det saknas skäl att flytta fram beslutet i tid. Överklagandet

ska därför avslås.

HUR AN 9VERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-03)

M Toivamen

rådman

1 avgörandet har även nämndemännen Yvonne Andréasson,

Annette Bjers Gustafsson och Sigrid Johansson deltagit.

Föredragande: Pia Hockum
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2019-06-19 218-3744-2019
2l8-59T&1-8

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
1 VÄXJÖ

Mäens älgsköfselområde
Ake Johansson AKTBIL: 3
Skickas till: 0351281 70@telia.cor

AVREGISTRERING AV MÄENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

BESLUT
Länsstyrelsen fastställer inte älgskötselplan för Mäens älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar att avregistrera Mäens älgskötselområde, med
områdesbeteckning 07-09-14-0 1 O-Ä.

Länsstyrelsen beslutar att registrera Mäen som ett licensområde för älgjakt enligt
bilaga 1 och 2, områdesbeteckning blir därmed 07-09-14-007-A.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Ni har lämnat in en älgskötselplan där ni har en planerad avskjutning på 6,2 älgar
per 1000 ha 2019, 5,9 älgar per 1000 ha 2020 och 6,4 älgar per 1000 ha 2021.

Älgförvaltningsgruppen tillstyrker inte planen. De har kommunicerat med er för
att ni ska minska avskjutningen till maximalt 4,5 älgar per 1000 ha men gärna
ännu färre. Ni viii inte ändra er plan enligt älgförvaltningsgruppens synpunkter.

Algförvaltningsgruppen hade möte den 3 juni 2019 där de diskuterade er plan. De
anser att ni är ett för litet område och att ni har en avskjutning som är väl stor i
förhållande till omkringliggande älgskötselområden. De vill därför inte godkänna
älgskötselplanen.

Länsstyrelsen ringde upp Åke den 17 juni 2019 för att höra älgskötselområdets
åsikt om älgförvaltningsgruppens synpunkter på älgskötselplanen. Han fick veta
att älgskötselområdet kan avregistreras eftersom älgförvaltningsgruppen inte
tifistyrker älgskötselplanen och att området är för litet för att nå upp till kraven
för älgskötselområden enligt jaktlagen. Åke vill att de ska vara kvar som
älgskötselområde, han anser att de kan fälla så många älgar som de angett 1
planen.

Skogsstyrelsens älgbetesinventering för älgförvaltningsområde 1 visar på att
betesskadorna har minskat från 30 % 2015 till 9 % 2019. Älgohsen 1 området
visar en trend på att älgstammen har minskat stadigt sedan 2013.

Länsstyrelsen gör en översyn av samtliga jaktområden och har fått in aktuella
uppgifter över ingående fastigheter i Mäens älgskötselområde. Alla fastigheter har
lagts in i vårt nya administrativa system, där vattenarealer automatiskt räknas bort.

F’ostadress Gotuadress Telelon Telefox E-post Webbplats

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 7000 010-2237220 kronoberg@lansslyrelsen.se wvw.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Karin Konterud 010-2237495
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LANSSTYRELSEN BESLUT
K R 0 N 0 B E R G s 1. Ä N Dcitum Ärendenummer

2019-06-19 218-3744-2019
218-5973-2018

1 samband med det har vi även tagit bort små tomter under 1 ha som är
olämpliga för älgjakt.

MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen anser inte att ert samråd med älgförvaltningsgruppen har fungerat,
ni har inte kunnat komma överens om en avskjutning som
älgförvaltningsgruppen kan tillstyrka.

Både älgobs och älgbetesinventeringen inom älgförvaltningsområdet visar på att
älgstammen i området har minskat, Länsstyrelsen håller därför med
älgförvaltningsgruppen om att det inte är rimligt att fortsätta med samma höga
avskjutning som tidigare.

Ert älgskötselområde har en areal på 4 178 ha. Skulle ni minska er avskjutning till
4,5 älgar per 1000 ha innebär det att ni inte uppfyller det krav på 10 vuxna älgar
per år enligt 33 jaktiagen. Viltförvaltningsdelegationen i Kronobergs län har
beslutat om en rekommendation att minst 60 % av de fällda älgarna är kalv. För
att fälla tio vuxna djur ska alltså den totala avskjutningen vara på 25 älgar. För
Mäen skulle det innebära en avskjutning på 6 älgar per 1000 ha.

Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att området inte längre uppfyller de
förutsättningar som krävs för registrering. Därför ska området avregistreras.

Länsstyrelsen anser att, för att få till stånd en älgstam av hög kvalitet i balans med
betesresurserna, där förvaltningen tar hänsyn till viktiga allmänna intressen som
rovdjur, motverkande av trafikolyckor med älg, skador på skog
samt inverkan på övrig biologisk mångfald, måste ett område som Mäens
älgskötselområde (4 178 ha, se bilaga 2) ha möjlighet att fälla även vuxna älgar
samt kunna nyttja en längre jakttid. Att bedriva älgjakt efter årskalv under jaktens
två första dagar skulle vara direkt olämpligt. Länsstyrelsen bedömer det därför
vara en lämplig åtgärd att omregistrera älgskötselområdet till ett licensområde för
älgjakt. Att jaga som licensområde innebär att ett område får en specificerad
tilldelning av Länsstyrelsen men att friheten och delaktigheten i förvaltningen
begränsas.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt 33 § jaktiagen (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
(älgskötselornråde). 1 samma paragraf framgår att 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. Länsstyrelsen får
vidare besluta att avregistrera ett område som inte uppfyller kraven, eller om
förvaltningen inte sker i enlighet med de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av denna lag.
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Enligt 27 § NFS 2011:7 ska en iilgskötselplan för älgskötselområdet fastställas av
länsstyrelsen. Älgskötselplanen ska bidra till en adaptiv förvaltning och till att
älgförvaltningsplanens mål genomförs. Planen ska tas fram efter samråd med
älgförvaltningsgruppen.

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 3.

DE SOM MEDVERKAT 1 BESLUTET
Beslutet har fattats av funktionschef Elisabet Ardö med vilthandläggare Karin
Kanterud som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Karta över licensområdet

2. Fastighetslista

3. Du kan överklaga beslutet

Kopia skickas till
Älgförvaltningsgrupp 1, uno.enggvist(ll,hotmail.com

Samtliga markägare inom området via brev.
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Bilaga 1
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Datum
20 1 9-06-19
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Bilaga 2

Lun fih&tsbeikning hjj

LJUNGBY Forsa 1:6> 1 17.79 17.79

LJUNGBY Forsa 1 7> 1 1067 1067

LJUNGBY Forsa 1:24> 1 13.96 13.96

LJUNGBY Haggeshult 1 7> 1 9 31 9 31 ‘

LJUNGBY Mjäla 1:8> 1 13.3
.

LJUNGBY Mjalal 8>2 1085 1085

LJUNGBY Mjäla 1:12>1 49.63 49.63

LJUNGBY Mjala 112>2 905 905

LJUNGBY Mjäla 1:13>1 6.09 6.09

LJUNGBY Miala 113>2 1 7 19 -‘ 7 19

LJUNGBY Mjäla 1:16> 1 66.51 60.11

LJUNGBY. MjöIa1:162 . 1.81 ... 19.81 .

LJUNGBY - MjäIa 1:16>3 2.2 2.2

LJUNGB.Mjälai164 18.07 . 18.07 -
. -:

LJUNGBY Mjäla 1:17> 1 2.35 2:35

LJUNGBY MjäIa:19>1” 71.85. . . 71.85

LJUNGBY Mjäla 1:21 > 1 52.57 52.57

LJUNGBY Mjala 122>1 1114 1114

LJUNGBY MjäIa 1:23>1 3.93 3.93

LJUNGY . . 66.I2’. 66.12

LJUNGBY Mosslida 1:3> 1 86.57 86.57

LJUFGBY Mäseboda 1:3>1- 67 99

LJUNGBY Möseboda 1:3>2 10.84 10.84

LJUNBY Mäseboda.1:3S3 . 873 .8i8 .

LJUNGBY Mäseboda 1:7> 1 24.92 24.92

.LJUNGBY’ Mäeboda .1:8> 24.69 . 24.69

LJUNGBY Möseboda 1:8>2 8.12 8.12

LJUNGBY Maseboda 111 > 1 36 66 36 66

LJUNGBY Mäseboda 1:12> 1 64.5 64.47

LJUNGB’ . Meboda-112 .404 4.04 .

LJUNGBY Mäsebodal:12>3 0.15 0.15

LJUNGB? Mäseboda1:12>4 0:1 0.11 ...

LJUNGBY Mäseboda 1:12>5 0.01 0.01

LJUNGBY Mäsebddai:126 .. 0.01 d.oi . . . .

LJUNGBY Mäseboda 1:12> 7 0.02 0.02

LJUNGBY .. Mäseboda:1:J2.>8 . 0.04 . . .0.04 . -.

LJUNGBY Norrtorpa 1:4> 1 528.24 527.72

LJUNGBY Norrtorpa 1:6> 1 . 39.76 3976
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areal (ha) gdekndareal(h1

LJUNGBY Norrtorpa 2:3> 1 38.93 38.89

lJUNGBY Norrtorpa 2:5> 1 90.28 90.28 .
.‘

LJUNGBY Norrtorpa2:7> 1 1.51 1.51

LJUNGBY Noirtorpa 2 9> 1 0 02 002

LJUNGBY Norriorpa 2:14>1 10.15 - 10.15 - . -

LJUNGBY Noorpa2:18?1 . :‘ 0.32 : ‘0.32

LJUNGBY Norrtorpa 2:19>1 0.29 0.29

LJUNGBY Notorpa :20> 1 0.3 -. ‘ ““ 0.3

LJUNGBY Norriorpa 3:4> 1 28.63 28.63

LJUNGBY Nörrtorpo 6:1 > 1. 42:62 42.49

LJUNGBY Råaköp 1:2> 1 25.68 25.68

LJUNGBY Råaköpl:6> 1 21.7’ 21.7

LJUNGBY Råaköp 1:7> 1 21.74 21.74

LJUNGBY Raakopl 10>1 1211 1211

LJUNGBY Råaköp 1:12> 1 4.81 4.81
-

LJUNGBY .Råaköp 1:14>1 ‘44.03 .“ . 44.03

LJUNGBY Råaköp 1:14>2 3.78 3.78

LJUNGBYS Råaköp 1:17>1 18.47 .18.47 .

LJUNGBY Råaköp 1:21 >2 18.76 18.76

LJUNGBY Råakö “‘‘ . 12.93 . 12.93’

LJUNGBY Råaköp 1:22> 2 3.93 3.93

‘lJUNGBY . Råaköp 1:23> 1 5j3 5.01

LJUNGBY Råoköp 1:23>2 24.02 23.8

LJUNGBY . Råaköpi:24 1 349 . 349 : :‘
‘.

LJUNGBY Råaköp 1:25> 1 - 11.28 1 1.28

LJUNGBY- Råakbp1:26”1 071 .6.71 ‘‘.

LJUNGBY Råaköp 1:29> 1 6.82 6.82

LJUNGBY Råcköp 1:35>1 ‘.‘ 3.2’ - 3.2’

LJUNGBY Ränte2:9> 1 18.39 - 18.39

LJUNGBY :Ränte2:11’>1 . :34.03 ‘‘.

LJUNGBY Ränfe 2:13>1 24,7 24.7

LJUNGBY Ränte2:’14>’1 ‘. ‘ ‘ ‘3.41 32:31

LJUNGBY Ränfe 2:27> 1 3.98 3.98

LJUNGBY Rqnte 228> 1 477 477

LJUNGBY Rönte2;61 >1 12.51 12.51

LJUNGBY Ränte2:791 ‘ 2.21 “ . ‘2.13 ‘ .

LJUNGBY Ränte 2:79 >2 15.79 15.79

LJUNGBY Skifteryd fl5>i .47:47 ... 47.47’

LJUNGBY Skitferyd 1:5>2 18.92 18.92

LJUNGBY . Skifteryd 1:6>.1 : 64.24 ‘ 64.24
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2019-06-19 218-3744-2019
218 5973-2018

iCommun FosHghsbtÖénm ToafareaI(hq ngåndeIandceui haji

LJUNGBY Skifteryd 1:8> 1 - 41.04 41.04

LJUNGBY Skifteryd 1:9> 1 . 69.2 - 69.2

LJUNGBY Ski[teryd 1:10> 1 8.96 8.96

LJUNGBY Skiflerydi 10>2 2088 1949

LJUNGBY Skifteryd 1:12> 1 49.02 47.04

LJUNGBY Skifterydll3>1 - 2681 2681 —

LJUNGBY Skitteryd 1:14>1 15.9 15.9

LJUNGBY Skifteryd 1:18-1. . -. 105.01 105.01

LJUNGBY Skärseryd 1:6>2 26.74 26.56

LJUNGBY - Skärseryd 1:7>1 13.38 - 13.38

LJUNGBY Skärseryd 1:7> 2 80.86 80,86

LJUNGBY käreryd1:10*1 1.73 - 1.73

LJUNGBY Skärseryd 1:11 >1 - 17.31 - 17.31

LJUtGBY Skäd1121 . .26.31 -

- 26,31 - -.

LJUNGBY Skärseryd 1:14> 1 - 0.42 0.42

LJUNGBY Skärseryd 1:I4.2 .:.86:
. .86

LJUNGBY Skärseryd 1:16>1 1.29 1.29

LJUNGBY Skärseryd 1:17> 1 ..-. 1.29 - 1.29

LJUNGBY Skärseryd 1:17>2 8.18 8.18

LJUI’IGBY Skärseryd 1:19 >1- 13.0.’’- 13.06 .S’”’

LJUNGBY Skärseryd 1:21 > 1 24,33 24.33

LJUNGBY Skarseryd 1 21 >2 1702 1702

LJUNGBY Skärseryd 1:22> 1 - 24.27 24.09

LJUNGBY Skseryd 1:22 2 - -22;71’ - 22.38

LJUNGBY Skärseryd 1:23>1 - 19,51 19,51

LJUNGBY Skärseryd -1:33>1- 20.7 19.07

LJUNGBY Skärseryd 1:40> 1 53.58 53.46

LT[JNGBY- -10.46

LJUNGBY Skärvö 1:12>1 4.25 4.25

LJUNGBY Skarvol 14>1 4418 4418

LJUNGBY Skärvö 1:32> 1 12.01 11.92

LJUNGBY Skarvo 1 41 > 1 0 74 0 74

LJUNGBY Skärvö 1:48>1 372.05 371.02

LJUNGBY skävöi5i: 2.44 - . - 2;44

LJUNGBY Skärvö 1:57> 1 58.73 58.73

LJUNGBY Skarvo 1 63> 1 5 08 -5 08

LJUNGBY Skärvö 1:64> 2 - 0.48 0.48

LJUNGBY Sunnertorpa 1 46> 1 51 92 49 23

LJUNGBY Sunnertorpa 3:1 > 2 43.1 43.1

LJUNGBY Torpa 1 4> 2 8389 8332
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LANSSTYRELSEN BESLUT
fl fl 0 N 0 8 fl n c 8 1. x fl Datum Ärendenummer

201 9-06-19 218-3744-2019
218-5973-2018

LJUNGBY Torpa 1:4>4 1213 12.13

LJUNGBY Torpa 1:5> 1 35.25 = . 35,25 .

LJUNGBY Torpa 1:19>1 17.45 17.41

LJUNGBY Torpa 1:20> 1 . 98.83 -: 98.83 :

LJUNGBY Torpa 1:20> 3 9.59 9.59

LJUNGBY Torpa] 32>1 014 014 -

LJUNGBY Torpa 1:33> 1 12.86 12.45

LJUNcY Torpa 133> 2 . 25.98 . 25.98

LJUNGBY Torpa-Näs :5> 1 53.83 53.83

-LJUNGBY Vrå-Hästhult 1:7> 1 96.79 -.

.:

...

LJUNGBY Vrå-Hästhult 1:14>1 54,15 54.04

LJUNGBY .Vr&HäthiIf-1:O1--- 14.04 . . - 14.04 ..

LJUNGBY Vrå-Häsfhulf 2:1 > 1 26.71 26.18

LJUNGBY - Vrå-Hästhulf 2:1 >2 -. 41.13 - 41.13 = . .:. -

4197.58 4177.81
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DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftilgen överklaga beslutet hos
Förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till
Länsstyrelsen. Detta gör du via epost till kronoberg@lansstyrelsen.se eller till postaclress
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. 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 ritt överklagande
kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du
överklagar. Sedan är det fönraltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överldagandet dock ha
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

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.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på epost till kronoberglansstyrelsen.se
eller telefon 01O223 70 00. Ange diarienummer för beslutet.



Bitaga 2

SvERIGEs DoMsToIR

Hur man överklagar FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan ta upp ditt överklagande (läs mer om
du överklaga. Här får du veta hur det går till. prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vifi hänvisa till.

ÖverkLaga skriftligt inom 3 veckor Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan

Tiden räknas oftast från den dag som du fick finns i målet.

del av det skriftliga beslutet. 1 vissa fall räknas

tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 4. Lämna namn och personnummer eller

om beslutet avkunnades vid en muntlig organisationsnummer.

förhandiing, eller om rätten vid förhandlingen Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
gav besked om datum för beslutet, om var domstolen kan nå dig: postadresser,

För en part som företräder det allmänna (till
e-postadresser och telefonnummer.

exempel myndigheter) räknas tiden alltid från Om du har ett ombud, lämna också

den dag domstolen meddelade beslutet. ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit 5. Skicka eller lämna in överklagandet till

in till domstolen när tiden går ut. förvaltningsrätten. Du hittar adressen i

_______________________________________________

beslutet.

Vilken dag gr tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag Vad händer sedan?
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick

del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan

måndagen den 23 mars. det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
sent aiTisar domstolen överkiagandet. Det

heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårs- innebär att beslutet gäller.

afton, räcker det att överklagandet kommer in

nästa vardag. Om överklagandet kommit in i tid, skickar

förvaltningsrätten överklagandet och alla

handiingar i målet vidare till kammarrätten.

Så här gör du Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev

1. Skriv förvaltningsrättens namn och på detta sätt.
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd 1 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 prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överldagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill 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.se.
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