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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ

BESLUT
2020-08-17
Meddelat i Luleå

Mål nr
1734-20

KLAGANDE
Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264
Masthamnen
116 30 Stockholm
MOTPART
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 Karlstad
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut den 31 juli 2020, se bilaga 1
SAKEN
Skyddsjakt efter varg; nu fråga om avskrivning
___________________
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
___________________

Dok.Id 129136
Postadress
Box 849
971 26 Luleå

Besöksadress
Skeppsbrogatan 43

Telefon
Telefax
0920-29 54 90
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
www.domstol.se/forvaltningsratten-i-lulea,
där finns även information om vår
personuppgiftshantering

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ

BESLUT
2020-08-17

BAKGRUND OCH PARTERNAS INSTÄLLNING
Länsstyrelsen i Värmlands län (länsstyrelsen) har beslutat om förlängd
skyddsjakt på en varg inom del av Årjängs kommun under perioden från
och med den 1 augusti 2020 till och med den 16 augusti 2020. Länsstyrelsen
förordnade även att beslutet ska gälla utan hinder av att det överklagas.
Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.
Svenska rovdjursföreningen överklagar beslutet och yrkar att det ska inhiberas.
Länsstyrelsen finner inte skäl att ändra sitt beslut.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Förvaltningsrätten konstaterar att den tid som skyddsjakt får bedrivas enligt
det överklagade beslutet har gått ut. Frågan i målet har därmed förfallit. Det
saknas då även anledning att ta ställning till yrkandet om inhibition.
Förvaltningsrätten konstaterar vidare att förvaltningsrätten den 12 augusti
2020 i dom i mål 1693-20 på talan från annan klagande har avslagit överklagan av den aktuella skyddsjakten. Det målet är överklagat till Kammarrätten
i Sundsvall som i beslut den 14 augusti 2020 i mål 2233-20 avslagit begäran
om inhibition.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan gör förvaltningsrätten bedömningen
att det inte har framkommit sådana omständigheter som innebär att det finns
ett befogat intresse av att ändå pröva målet i sak. Målet ska därför avskrivas
från vidare handläggning.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Luleå men vara ställt till kammarrätten i Sundsvall. Information om
hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03).

Eva Westerlund
rådman
Anette Lundborg har föredragit målet.
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Bilaga 1

Bilaga 2

Hur man överklagar

FR-03

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

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

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

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.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
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.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken 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.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet 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 vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten 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 förvaltningsrätten 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 rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
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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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