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4434-17

KLAGANDE
Nordanstig storlicens västra licensområde
do Jan Zetterberg
Västanå 303
862 95 Njurunda
MOTPARTER
1. Maria och Erik Strangells Stiftelse för Natur- och Djurskydd,
802478-5 126
do Ulf von Sydow
Lignells väg 4E
831 42 Östersund
2. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
801 70 Gävle
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut den 19 september 2017
SAKEN
Ändring av licensområde för älgjalct

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsen i Gäv
leborgs läns beslut att ändra registreringen. Målet ska visas åter till länssty
relsen för erforderlig handläggning.

Dok.Id 234501
Postadress
Box 45
S-791 21 Falun

Besöksadress
Kullen 4

Telefax
Telefon
023-3 83 00 80
023-3 83 00 00
E-post: forvaltningsrattenifalundom.se
www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

Expeditionstid
måndag—fredag
08:00—12:00
13:00—16:00
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M
Länsstyrelsen i Gävleborgs län (länsstyrelsen) beslutade den 19 september
2017 att ändra registreringen av bland annat Nordanstig storlicens västra
licensområde på så sätt att fastigheten Gnarps-Berge 3:1 (fastigheten) togs
ur licensområdet. Beslutet fattades efter inkommen ansökan från Maria och
Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd. Som skäl för beslutet
anförde länsstyrelsen att ansökan innehåller de uppgifter och området
uppfyller de förutsättningar som krävs för en ändring.
Nordanstig storlicens västra licensområde (Nordanstig storlicens) yrkar

att länsstyrelsens beslut ska upphävas och anI5r bland annat följande. Det är
Gnarps Östra viltvårdsområde som är medlem i Nordanstig storlicens och
inte Gnarps-Berge 3:1. Gnarps-Berge 3:1 måste först tas ur Gnarps Östra
viltvårdsområde innan den kan avregistreras från Nordanstig storlicens.
Maria och Erik Strangells Stiftelse för Natur- och Djurskydd (stiftelsen)
yrkar att beslutet ska stå fast och anför bl.a. följande. Länsstyrelsen är med
veten om att det inte bedrivs jakt på fastigheten. Detta ha länsstyrelsen fått
information om. Det är felaktigt att påstå att grustäkt pågår eftersom en gru
sackumulation är en del av en årssträcka. Länsstyrelsen är medveten om att
ingen jakt bedrivs på fastigheten.
Länsstyrelsen anser att överklagandet ska bifallas i enlighet med vad som
yrkas av Nordanstig storlicens. Fastigheten Gnarps-Berge 3:1 ska inte avre
gistreras ur Nordanstig storlicens västra licensområde.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Rättslig reglering
Enligt 54 § jaktiagen (1987:259) får länsstyrelsens beslut enligt 33

§

om

registrering och avregistrering av licensområde eller älgskötselområde över
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt jaktlagen får inte
överklagas.

Av 33

§ jaktlagen (1 987:259) framgår följande gällande licensområden. Jakt

efter älg får ske efter licens av länsstyrelsen och inom ett område som läns
styrelsen har registrerat (licensområde). Ett licensområde ska vara av sådan
storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgj akt. Länsstyrelsen
får vägra att registrera ett område som licensområde eller besluta om avregi
strering, om områdets beskaffenhet inte medger en avskjutning av minst en
älgkalv om året.

Förvaltningsrättens bedömning
Länsstyrelsens beslut far anses angå Nordanstigs storliens västra licensom
råde på ett sådant sätt att föreningen får anses ha rätt att överklaga beslutet.
Länsstyrelsen har anflirt att länsstyrelsens beslut grundade sig på att ingen
jakt bedrevs på fastigheten och att fastigheten därmed kunde avregistreras
från licensområdet. Länsstyrelsen har även anfört att man har efter fattat
beslut uppmärksammat att jakt bedrivs på fastigheten då fastigheten ingår i
ett viltvårdsområde och att det inte finns någon dokumentation om att jakten
är uppsagd samt att denna information skulle ha påverkat länsstyrelsens be
dömning i ärendet. Länsstyrelsen har den 15 maj 2018 beslutat att avslå en
ansökan om utträde ut Gnarps Östra viltvårdsområde avseende fastigheten
Gnarps. Berge 3:1. Förvaltningsrätten har i dom denna dag avslagit ett överklagande av Maria och Erics Strangells stiftelse för natur- och djurskydd
angående utträde hur Gnarps Östra viltvårdsområde.
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Av handlingarna i målet framgår att det är bl.a. Gnarps östra viltvårdsom
råde ingår i Nordanstigs Storlicensområde. Av utredningen framgår inte att
fastigheten Gnarps Berge 3:1 inte längre ingår i Gnarps östra viltvårdsom
råde vilket innebär att länsstyrelsen inte har haft fog för att ändra registre
ringen för Nordanstigs Storlicensområde. Därmed ska länsstyrelsens beslut
upphävas och ärendet visas åter till länsstyrelsen för erforderlig handlägg
ning.

Hur man överklagar, se bilaga (FR-03).

sson
rådman

/

1 avgörandet har nämndemännen Karl-Georg Karlqvist, AnnKatrin Kramer
och Marianne Valdermarsson deltagit.
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