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Ombud: Åke Johansson
MOTPART
Länsstyrelsen i Kronobergs län
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 10 september 2020, se bilaga 1

SAKEN
Fastställande av älgskötselplan enligt jaktlagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRATTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Mäens älgskötselområde överklagar länsstyrelsens beslut och anför bl.a. föl
jande. Beslutet grundar sig på en rad felaktiga förutsättningar och antagan
den. Måluppfyllnad för skötselpian år 2013 —2019 har varit klart över jäm
förbara älgskötselområden (ÄSO). Kunskap och kännedom om lokala förut
sättningar finns hos dem lokalt och torde saknas i älgförvaltningsgruppen då
dess ledamöter varken bor eller vistas i området. Den eftersökta och adap
tiva förvaltningen kan inte uppnås i ett område med över 140 000 hektar
med olika förutsättningar gällande bl.a. bonitet, mossandel, fodertillgång,
granandel och markstruktur. Samråd har inte förekommit och protokoll sak
nas. Protokollfört samråd eller protokollförda möten mellan älgförvaltnings
gruppen och Mäens ÄSO har inte skett efter den 15 maj 2019. Älgstammen
ska hållas på en nivå där de kan f en skogsföryngring av tall utan inhägnad.
1 deras ÄSO håller kalvvikterna en hög och fullt acceptabel nivå. Länsstyrel
sens rekommendation om avskjutning av kalv har reviderats till minst 60
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procent kalv. Detta medför omotiverade och oförutsägbara krav på större
arealer för att nå tio vuxna djur, vilket inte kan hanteras omgående och sak
nar långsiktighet. Älgobservationens utveckling speglar inte områdets älg
stam. Älgj akten i deras ÄSO har gått från jakt med bemannad drevkedja till
jakt med ställande älghund. De senaste årens älgjakt i deras ÄSO har präg
lats av stor lätthet att tidigt under jaktsäsongen fälla deras tilldelning, vilket
medfört minskade älgobservationer. Det är ett av de viktigaste instrumenten
för att bedöma älgstammens utveckling. Det fmns risk att gruppen inte haft
tillräckligt underlag för att kunna bedöma älgstammens utveckling. Vinterstammen av älg är högre än älgförvaltningsområdet i övrigt. Målet för plan
2019 —2021 är densamma som för tidigare år då målsättningen var en mins
kad vinterstam från nio till sju djur på 1 000 hektar.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att Mäens ÄSO tillåts fortsätta som ÄSO
givet att en lägsta avskjutning är 4,5 älgar per 1 000 hektar för kommande
jaktår. Älgförvaltningsgruppen och länsstyrelsen kan vidare utöka kun
skapen bland annat kring vinterstammens utveckling och betesskador som
förhoppningsvis resulterar i ett bättre beslutsunderlag med nytt förslag på
älgskötselplan för kommande jaktår. Skadorna har vidare ökat.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Förvaltningsrätten konstaterar att prövningsramen i nu aktuellt mål utgörs
av det överklagade beslutet och att prövningen i målet således är begränsad
till frågan om länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att fastställa älgskötsel
plan för Mäens ÄSO. Frågan om att avregistrera Mäens ÄSO prövas i för
valtningsrättens mål 3350-19.

Länsstyrelsen har fastställt en älgskötselplan med en förändrad avskjutning
för ÄSO:t. Såväl länsstyrelsen som älgförvaltningsgruppen har funnit det
motiverat att lägga avskjutningen i linje med omkringliggande områden. Det
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Mäens ÄSO har anfört medför inte att förvaltningsrätten gör någon annan
bedömning än länsstyrelsen. Det har således inte framkommit skäl för att
ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet ska därför avslås.

MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-03).

rådman

1 avgörandet har även nämndemännen Yvonne Andréasson,
Annette Bjers Gustafsson och Sigrid Johansson deltagit.

Föredragande: Pia Hockum
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Mäens älgskötselområde
INKOM: 2020-09-29
Ake Johansson
MÅLNR: 4518-20
Skickas till: 035128170@telia.corL1KTBlL:__3

FASTSTÄLLANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN FÖR MÄENS
ÄLGS KÖTSELOMRÅDE, 07-09-14-01 Q-Ä
BESLUT
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselpian för Mäens älgskötselområde,
07-09-14-010-Ä att gälla till och med utgången av jaktåret 2020/2021, med
följande revideringar:
Avsnitt 4.1, avskjutning för älgskötselområdet, har ändrats till 3 tjurar, 3 hondjur
och 10 kalvar för jaktåret 2020/21.
Beslutet gäller oavsett om det överklagas.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Länsstyrelsen har avregistrerat Mäens älgskötselområde i ärende 218-3744-2019
och ombildat dem till licensområde. Beslutet är överklagat och har inte vunnit
laga kraft, vilket innebär att de kvarstår som älgskötselområde tills ärendet
avgjorts i förvaltningsrätten. Länsstyrelsen måste därför fastställa en skötselplan
med en avskjutning för årets älgjakt.
Älgförvaftningsgruppen har yttrat sig om att en lämplig avskjutning är i nivå med
intilliggande älgskötselområden, det vill säga någonstans mitt emellan den
planerade avskjutningsnivån i älgskötselplanerna för Hinneryds Nordvästra- och
Traryd-Räntes älgskötselområde.
Älgförvaltningsgruppen i ÄFO 1 har tillstyrkt avskjutningsnivåerna för bifogad
älgskötselplan.

MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen anser att det är motiverat med en avskjutningsnivå som ligger i linje
med angränsande områden. Älgförvaltningsgruppen anser att avskjutningen bör
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kronaberg@lansstyrelsen.se

Kontakt detta ärende
Daniel söderberg

010-2237382
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ligga i nivå mellan angränsande områden. Länsstyrelsen ändrar därför den
ursprungliga planerade avskjutningen till att vara ca 3,9 älgar/1 000 ha.
Viltförvaltningsdelegationen har fattat beslut om att lämna rekommendationer
om att 60% av den totala avskjutningen ska bestå av kalvar. Den planerade
avskjutningen utgår från det.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt 33 § jaktiag (1987:259) ska ett älgskötselområde 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.
För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan enligt 3
(1987:905).

jaktförordning

Länsstyrelsen får förordna att beslut enligt jaktförordningen ska gälla utan hinder
av att det har överklagats enligt 59 jaktförordning (1987:905).
Enligt 27 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och
kronhj ort (NFS 2011:7) ska älgskötselplanen bidra till en adaptiv förvaltning och
till att nå älgförvaltningsplanens mål. En älgskötselplan ska vara framtagen efter
samråd med älgförvaltningsgruppen och sedan fastställas av Länsstyrelsen. En
älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte Länsstyrelsen beslutar annat.
Skulle älgförvaltningsgruppen inte tillstyrka att länsstyrelsen fastställer
älgskötselplanen ska länsstyrelsen ta ställning till om planen ändå kan fastställas.
INFORMATION
Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning
av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för
Länsstyrelsens fastställande. 1 god tid innan treårsperioden passerat ska en ny
plan ha tagits fram.
Om förvaltningsgruppen framför synpunkter på planens inriktning eller dess
efterlevnad kan det vara nödvändigt med revidering. Vidare gäller att om det
under planperioden visar sig att förändringar är nödvändiga för att nå målen, så
ska planen revideras och meddelande om detta skickas till Länsstyrelsen. Om
sköts elområdets areal förändras med mer än 10 % bör en ny skötseiplan
utarbetas.
Länsstyrelsen påminner om att innebörden av detta beslut ska meddelas de
fastighetsägare, jakträttshavare och i förekommande fall
viltvårdsområdesföreningar som berörs av beslutet.
DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 1.
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DE SOM MEDVERKAT 1 BESLUTET
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med naturskyddshandlläggare
Daniel Söderberg som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstvrelsen.se /dataskydd.
BILAGOR:

1. Du kan överklaga beslutet
2. Kopia av älgskötselplanen

KOPIA TILL
Älgförvaltningsgrupp 1 Uno Engkvist, uno.engqvisthotmail.com
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten.

HUR ÖVERKLAGAR JAG BESLUTET?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till
Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.
TIDEN FÖR ÖVERKLAGANDE
Ditt överkiagande 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 överklagande kan du be
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överldagar. Sedan är det
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överldagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
DITL ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA
•
•
•

vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
•
•
•
•

person- eller organisationsnummer,
telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt
mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
e-postadress, och
annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
OMBUD
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

BEHÖVER DU VETA MER?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, kronoberg@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonniimmer 010-223 70 00. Ange diarienummer 5015-2020.

Page 4 of 42

Bilaga 2
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Hur man överkLagar

FR-03

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

ÖverkLaga skriftLigt inom 3 veckor
Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. 1 vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets damm. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntiig
förhandiing, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsmimmer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

0

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överldagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.

0

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaliningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

5
0

Viiken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
fl

0
0.

ci

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

ci

0,

fl
9

0,

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vifi ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

.0
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PrövningstilLstånd 1 kammarrätten
När överklagandet kommer in till kammaij
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 förvaliningsrätten 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
överklagandet 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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