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Mål nr 2433-18

YRKANDEN M.M.

Långemåla Älgskölseloinråde

Långemåla Älgskötselområde yrkar att området ska kvarstå som älgskötsel

område och att tillagd areal ska registreras. Till stöd för sin talan anför

Långemåla Älgskötselområde bl.a. följande. Älgskötselområdet består idag

av 7 188 hektar mark, enligt ackurnulerade beslut av länsstyrelsen sedan år

2001. Länsstyrelsen menar att arealen är 6 856 hektar mark, något som

framgår av algdata.se. Oavsett vilken exakt siffra som används kan konsta

teras att markarealen är cirka 7 000 hektar. Denna areal ligger mer än väl i

linje med i propositionen (prop. 2009/10:239) angivna riktvärdena för hur

stort ett älgskötselområde bör vara.

Propositionen anger också att ett älgskötselområde bör kunna ha en långsik

tig avskjutning av minst tio vuxna älgar per år för att kunna registreras och

bestå. Med tanke på hittillsvarande avskjutning är det högst rimligt att anta

att Långemåla Älgskötselområde har förutsättningar för att långsiktigt

skjuta minst tio vuxna älgar per år. Under säsongerna 2011/2012 till

2013/2014 sköts i området i medeltal 1,7 vuxna älgar per tusen hektar mark.

Det innebär 12 vuxna älgar per år orrwäknat till dagens areal, eller 18 vuxna

älgar per år med tillagd areal (som länsstyrelsen vägrat registrera). Därefter

har länsstyrelsen i olika beslut med ändring av älgskötselplaner begränsat

tillåten avskjutning till mellan 1 och 1,3 vuxna älgar per tusen hektar. Det

skulle bli 7 till 9 vuxna älgar omräknat till dagens areal, eller 11 till 14

vuxna djur per år med tillagd areal.

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län inotsätter sig bifall till överklagandet och anför

bl.a. följande. Långemåla Älgskötselområde har inte i huvudsak en egen
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älgstarn. Det är skötselområdets begränsade areal, som gör att området delar

älgstamrnen med intilliggande jaktområden.

Långemåla Älgskötselområde har inte någon naturlig barriär som kan be

traktas som avgränsande och inom området finns inte någon rovdjursetable

ring som påverkar älgförvaltningen. Det föreligger inte heller några övriga

skäl som medger att skötselområdet ska undantas från kravet på tio vuxna

älgar i långsiktig avskjutning.

Långemåla Älgskötselornråde påpekar i sitt yttrande att länsstyrelsen fast

ställt en ny älgskötselplan med en årlig avskjutning av tolv vuxna älgar.

Påpekandet saknar helt relevans i detta mål då beslutad älgskötselplan för

2018 är fattad på helt andra grunder än det överklagade beslutet och medde

lat mer än ett år efter detta beslut.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt bestämmelsen i 33 § första stycket jaktiagen får jakt efter älg ske i

område som länsstyrelsen registrerat antingen som ett licensområde eller

registrerat utan licens (älgskötselonwåde). Ett älgskötselområde ska, enligt

bestämmelsens tredje stycke, vara lämpat för älgj akt och vara av sådan stor

lek att det medger en årlig avskjutning av minst tio vuxna älgar. Med ut

trycket lämpat för älgj akt avses att området i princip är sammanhängande

och omfattar i huvudsak samma älgstam. Om ett älgskötselområde inte upp

fyller kraven i bestämmelsens tredje stycke får länsstyrelsen besluta om

avregistrering av skötselområdet.

1 3 § tredje stycket j aktfärordningen (1987:905) finns ett undantag från kra

vet på att ett älgskötselområde ska medge avskjutning av minst tio vuxna

älgar per år. Ett skötselområde får enligt denna bestämmelse registreras

även om området endast medger avskjutning av fem vuxna älgar per år, om

det firms särskilda skäl för en sådan registrering och området i övrigt är
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lämpat för älgj akt. Undantagsbestämmelsen har kommit till för att göra det

möjligt att tillskapa älgskötselområden 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 skötsel-

områden av sådan storlek att en samsyn kring bildandet av ett område svår

ligen kan uppnås. Även älgskötselområden som avses i undantagsbestäm

nielsen måste vara lämpade för älgjakt (jfr prop. 2009/10:239 s. 33 f.).

Kammarrätten gör följande bedömning.

Kammarrätten instämmer i länsstyrelsens och förvaltningsrättens bedöm

ning att fastigheterna Älmhult 1:20, Sandbackshult 1:7, Älmhult 1:4, Värle

bo 4:19 och Finsjö 1:10 arronderingsmässigt inte lämpar sig för en anslut

ning till Långemåla Älgskötselområde.

Av handlingarna framgår vidare att Långemåla Älgskötselområde har haft

svårt att nå upp till kravet på en årlig avskjutning om minst tio vuxna älgar

per år. Länsstyrelsen har också påtalat brister i älgförvaltningen inom sköt

selområdet. Långemåla Älgskötselområde har en relativt begränsad areal.

Detta medför att skötselområdet inte har någon egen älgstam, utan fr dela

denna med intilliggande j aktområden. Någon etablering av rovdjur finns

inte i området och det saknas en naturlig barriär som kan anses vara avgrän

sande.

Av utredningen framgår sålunda att Långemåla Älgskötselområde har svårt

att uppnå kravet på en årlig avskjutning om tio vuxna älgar per år. Kammar

rätten ansluter sig till underinstansens bedömning att Långemåla

Älgskötselområde i dess nuvarande storlek inte uppfyller kraven i 33 §
tredje stycket j aktlagen. Vidare bedömer kammarrätten att det inte förelig

ger särskilda skäl för att medge undantag från kravet på en årlig avskjutning

om minst tio vuxna älgar per år med stöd av 3 § tredje stycket jaktförord
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ningen. Länsstyrelsen har således haft fog för sitt beslut att avregistrera

älgskötselområdet. Överklagandet ska således avslås.

RUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga B (formulär 1).

Kammarrättsrådet Bengt Green (ordförande), kammarrättsrådet Maria
Krönmark och tf kammarrättsassessorn Mattias Håkansson (referent) har
deltagit i avgörandet.

Föredragande jurist: Kent Ohlsson
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Bitaga A
1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr
IVAXJO 2018-07-13 1809-17

Meddelad i Växjö

KLAGANDE
Långemåla Älgskötselområde
do Thomas Palmgren
Klockhusgatan 3 B
392 37 Kalmar

MOTPART
Länsstyrelsen i Kalmar län
Dj urenheten
391 86 Kalmar

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 4 april 2017, se bilaga 1

SAKEN
Avregistrering av älgskötselområde enligt j aktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 162927

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 42 Kungsgatan 8 0470-56 02 00 0470-255 02 måndag—fredag
351 03 Växjö E-post: forvaltningsrattenivaxjodorn.se 08:00—16:00

www. forvaltningsrattenivaxj o domstol.se
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YRKANDEN M.M.

Långemåla älgskötselområde överklagar och yrkar dels att förvaltningsrät

ten beslutar att registrera tillägg av areal om totalt 3 494 ha och dels att be

slutet om avregistrering av Långemåla älgskötselornråde undanröjs. Som

skäl anförs bI.a. följande. Det saknas skäl att inte registrera de arealer som

lagts till Långemåla älgskötselornråde. All tillagd areal ligger inom Ernåns

älgförvaltningsområde och tillhör, med ett mindre undantag, fastigheter

vilka sedan tidigare ingår i Långemåla älgskötselområde. Med undantag av

några mindre skiften ligger också tillagd areal i direkt anslutning till befint

liga områden, men även dessa skift ligger dock i nära anslutning till det be

fintliga området. De fastigheter vars återstående arealer nu lagts till Lång-

måla älgskötselområde för registrering är Släthult 1:2 och 1:3, Älmhult

1:20, Värlebo 1:16 och 4:5 samtFinsjö 1:10. Sandbäckshult 1:7 har samma

ägare som Älmhult 1:20 och sambrukas med denna fastighet. På grund av

befintliga kommungränser har inte Sandbäckshult 1:7 kunnat läggas till

Älmhult 1:20 genom fastighetsreglering, trots litet geografiskt avstånd.

Långemåla älgskötselområde har visat att avskjutningen uthålligt bör vara

tio vuxna älgar per år redan inom det befintliga området och även om jakten

genomförts i planerad omfattning under jaktåret 20 16/2017. Inom hela om

rådet, inklusive tillagd areal, bör avskjutningen naturligtvis vara ännu högre.

Helhetsintrycket av länsstyrelsens beslutsmotivering a att länsstyrelsen

anser att Långemåla älgskötselområde arealmässigt är för litet för att medge

en årlig avskjutning av minst tio vuxna älgar. Detta är i huvudsak samma

motivering som i tidigare beslut om avregistrering. På begäran skickade

Långemåla äigskötselområde in aktuell älgskötselplan för åren 2015/2016 —

2017/2018 till länsstyrelsen den 10 oktober 2016. Långemåla älgskötselom

råde bifogade på eget initiativ en beräkning gjord med beräkningsverktyget

Älgfrode. Beräkningen visade att avskjutningens uthållighet borde vara tio

vuxna älgar per år för att uppnå målet för vinterstammens storlek enligt älg-
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förvaltningspianen för Emåns älgförvaltningsområde. Detta visar att länssty

relsens motivering till beslut om avregistrering saknar grund. Älgjakten

20 16/2017 avbröts helt efter två dagar. Da•rav sköts endast en älg. Detta har

fått till följd att vinterstammen ökat markant. Beräkning visade att avskjut

ningen inom befintligt område under åren 2017/2018 — 2019/2020 behöver

vara 18 vuxna älgar per år för att uppnå målet för vinterstammen. Samman

vägt med tillagd areal behöver avskjutningen vara 22 eller 23 vuxna älgar

per år. Vid revidering av älgskötselplanen, i samrådan med Emåns älgför

valtningsgrupp, justerades vinterstammen ner. Förnyad beräkning visar att

avskjutningen bör vara 12 vuxna älgar inom befintligt område och totalt 17

vuxna älgar per år inom det utökade området. Beräkningen av lämplig av-

skjutning understryker således ytterligare att motiveringen till beslutet om

avregistrering saknar grund.

Länsstyrelsen vidhåller sitt beslut.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser in. n2.

Av 33 § tredje stycket jaktlagen (1987:259) framgår bl.a. att ett älgskötsel

område ska vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio

vuxna älgar om året. Länsstyrelsen får besluta att avregistrera ett område

som inte uppfyller kraven eller om förvaltningen inte sker i enlighet med de

föreskifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag.

1 förarbetena inför den ändring som trädde i kraft i jaktlagen den 1 januari

2012 (prop. 2009/10:239 s. 1, s. 25 f och s. 34) anges bl.a. följande. Organi

sationen av jakt efter älg ändras med syfte att åstadkomma en ekosystemba

serad lokal älgförvaltning. Genom ändring i jaktlagen införs en ny typ av

älgskötselområden. Genom ändringar i jaktförordningen avser regeringen att
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komplettera älgskötselområden med en ny form av övergripande förvalt

ningsområden för samordning av älgjakten. Indelningen bör i första hand

utgå från naturliga barriarer da••i älgstarnmen i idealfallet är avgränsad från

andra förvaltningsområden genom exempelvis större vägar och vattendrag.

Områdena bör så långt det är möjligt vara sammanhängande. Befintliga fun

gerande älgskötselområden ska i största möjliga mån bibehållas för det fall

att länsstyrelsen finner det lämpligt och om det kan antas utgöra en långsik

tig lösning. Älgskötselområden ska för att vara lämpade för älgjakt ha en

sådan arrondering att de i princip är sammanhängande och i huvudsak om

fattat samma älgstam.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten tar först ställning till om aktuella ansökningar om ändring

av befintligt registrerat älgskötselområde i form av arealtillägg av ett antal

olika fastigheter ska beviljas.

Länsstyrelsen har bedömt att fastigheterna Älmhult 1:20, Sandbäckshult 1:7,

Älmhult 1:4, Varlebo 4:19 samt Finsjö 1:10 arronderingsmässigt inte lämpar

sig för en anslutning till Långemåla älgskötselområde. Av kartbild (bilaga

till det överklagade beslutet) framgår att större delen av den areal som

Långemåla älgskötselområde önskar att registrera, och som länsstyrelsen

inte ansett lämpliga, gränsar till en del av Långemåla älgskötselområde som

ligger avskilt från huvuddelen av skötselområdet. Av förarbetena till jaktla

gen (prop. 2009/10:23 9) framgår att syftet med lagändringen som trädde i

kraft 1januari 2012 bl.a. var att skapa en ny typ av älgskötselområde som

för att vara lämpade för älgjakt ska ha en sådan arrondering att de i princip

är sammanhängande. Befintliga fungerande älgskötselområden skulle däre

mot bibehållas om länsstyrelsen fann det lämpligt, även i de fall de inte var
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sammanhängande. Med hänsyn härtill bedömer förvaltningsrätten, i likhet

med länsstyrelsen, att nämnda fastigheter inte är arronderingsmässigt lämp

liga att registrera till Långernåla älgskötselområde av den anledning att de

inte är sammanhängande med merparten av skötselområdet. Överklagandet

ska således avslås i denna del.

Förvaltningsrätten tar därefter ställning till om Långemåla älgskötselornråde

ska avregistreras.

Enligt 33 §jaktlagen ska ett älgskötselornråde vara av sådan storlek att det

medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar per året. Av utredningen

framgår att Långemåla älgskötselornråde inte har uppfyllt kravet om att nå

en över tid uthållig avskjutning om tio vuxna älgar årligen. Långemåla

älgskötselområde, i dess nuvarande storlek, uppfyller således inte kraven

som uppställs i 33 § jaktlagen. Det arealtillägg som av länsstyrelsen be

dömts vara arronderingsmässigt lämpligt att registrera till Långemåla

älgskötselområde är vidare av så begränsad storlek att det inte fo anleder en

annan bedömning. Länsstyrelsen har därmed, redan på denna grund, haft fog

för sitt beslut att avregistrera älgskötselornrådet. Överklagandet ska således

avslås även i denna del.

HUR MÅN öVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 3109/iD)

Maria Dahlqvist

rådman

1 avgörandet har även nämndemännen Åke Karlsson, Lars Petersson och

Jan Sahlin deltagit.

Föredragande: Sarah Pettersson Goh
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Bilaga 1

BESLUT Diarienummer
Länsstyrelsen 218-934-2015
Kalmarlän 218-5464-2015

21 8A 4--2J3-i-7—--—----———

2017-04-04 Sid 1 (FA[fNINGSRATTEN

FöryaIfr nniP-Vö
;il Långemål:ÄSO

2O-r -

Tel. direkt: 010-223 84 34
Klockhusgatan 3 B -

E-post: malin.hakanssonlansstyrelsen.se
392 37 Kalmar —

Elektronisk delgivning

Beslut om avregistrering av område för älgjakt

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå inkomna ansökningar med diarienummer 218-934-2015 saint 218-48 1-

2017 om ändring av befintligt registrerat älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar vidare att avregistrera Långernåla älgskötselområde.

Beskrivning av ärendet
Under åren 2012 till 2014 har Länsstyrelsen, Emåns älgffirvaltningsgrupp och företrädaren för

Långernåla älgskötselområde diskuterat Långemålas skattning av älgstain, älgobs samt det årliga jaktliga

uttaget av älg i älgskötselplan. Under dessa år har revidering av Långemålas älgskötselplan genomförts

två gånger. Inför revidering av älgskötselplan 20 14-06-26 diskuterade Länsstyrelsen med ordförande

Thomas Palmgren vid möte på Länsstyrelsen att älgskötselplanen inte upp1’1ler målen och da för skulle

en omregistrering av älgskötselornrådet till licensområde kunna bli aktuell. Länsstyrelsen noterade i

beslut 2014-10-01, 218-3896-2014 att Långemåla älgskötselornråde inte hade sainrått sin plan med

Einåns älgförvaltningsgrupp innan inlämnande till Länsstyrelsen, vilket strider mot föreskrifterna.

Länsstyrelsen konstaterade vidare att iniämnad älgskötselplan inte upp’llde kraven i 33 § jaktlagen

(1987:259) om att nå en uthållig avskjutning om 10 vuxna djur årligen. Länsstyrelsen beslutade iTots

detta att godkänna Långemåias älgskötselplan fram till 2015-06-30, med en avskjutning om 8 vuxna

älgar och 6 kalvar samt med en uppmaning om att Långernåla älgskötselområde snarast borde undersöka

om en utökning av areal eller sammanslagning med närbelägetjaktoinråde vore möjlig till året därpå.

En ansökan om att utöka jaktområdet med 238 ha inkom den 2015-02-04, 218-934-2015. Långemåla

älgskötselområde ansökte även den 2015-04-20, 2 18-3059-2015 hos Länsstyrelsen om fastställande av

älgskötselplan för jaktåren 2015/2016 - 2017/20 18. Emåns älgförvaltningsgrupp tillstyrkte inte inlämnad

plan, enligt protokoll från möte i älgfo valtningsgruppen den 20 15-05-17, 218-4082-20 15. Emåns

älgförvaltningsgrnpp framförde den 2015-04-21, 218-3338-2015 att de ansåg att reproduktionstalet var

för högt skattat, tjurandelen var vikande enligt obsen, kalvandelen i avskjutningen borde ökas och

andelen vuxna minskas - vilket skulle innebära att en långsiktig avskjutning om 10 vuxna djur blir svår

att uppnå. Långemåla älgskötselområde lämnade en kommentar till inlämnad plan, som tydliggjorde att

de inte hade för avsikt att korrigera sin älgskötselplan. Emåns älgförvaltningsgrupp framförde ytterligare,

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se
Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010-223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar
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BESLUT Diarienummer

L Länsstyrelsen 218-934-2015

fJJ Kalmar län 218-5464-2015
218-481-2017

2017-04-04 Sid2(11)

i tidigare nämnt protokoll den 2015-05-17, att älgförvaltningsgruppen anser att eftersom

älgskötselornrådet har en begränsad areal bör hänsyn tas till angränsande älgskötselområdes reproduktion

och vinterstain. Länsstyrelsen granskade inlämnad älgskötselplan och delade älgförvaltningsgruppens

åsikt. Länsstyrelsens beräkping av planen visade att uppsatta mål fiir älgskötselområdet och

älgförvaltningsområdet inte skulle upptyllas och att området därmed inte fortsatt kan vara registrerat som

älgskötselområde. Länsstyrelsen beslutade därfiir den 2015-07-07, 218-5022-2015 att omregistrera

Långemåla älgskötselornråde till licensområde. Ett licensområde behöver inte ansöka om fastställande av

älgskötselplan, utan planerad avskjutning fastställs av Länsstyrelsen efter förslag från

älgfiirvaltningsgruppen. Länsstyrelsen avslutade därfbr ärende 218-3059-2015 utan vidare åtgärd den

2015-07-08. Länsstyrelsen beslutade vidare den 2015-07-09, 218-934-2015 om en utökning av

Långernålalicensområde med 63 ha.

Länsstyrelsens beslut om omregistrering till licensområde den 2015-07-07, 2 18-5022-2015, samt

utökning av areal den 20 15-07-09, 218-934-2015 överklagades. Förvaltningsrätten i Växjö gjorde

bedömningen att beslutet om omregistrering av Långemåla älgskötselområde till Långemåla

licensområde skulle undanröjas på grund av att länsstyrelsens beräkningsunderlag utifrån inlämnad

älgskötselplan ej kommunicerats med älgskötselområdet före beslutet om avregistrering (Målnr 2650-15,

2652-15). Vidare gjorde Förvaltningsrätten i Växjö därmed bedömningen att Länsstyrelsens beslut om

utökning av Långeinåla licensområde avsåg ett subjekt som inte existerade och undanröjde därför

länsstyrelsen beslut om utökning av Långernåla licensområde och åteiförvisade målet till länsstyrelsen

för förnyad handläggning (Målnr 2847-15).

Länsstyrelsen beslutade därffir den 2015-09-11, 218-6203-2015 att fastställa inlämnad älgskötselplan för

jaktåret 20 15/2016, med ändring av den planerade avskjutningen till 3 tjurar, 4 hondjur

och 8 årskalvar. Länsstyrelsen informerade i samma beslut om att länsstyrelsen avser att av- eller

omregistrera Långemåla älgskötselområde under 2016 eftersom de inte upp1’l1er kravet om en långsiktig

avskjutning om 10 vuxna djur. Därför var det inte motiverat att fastställa Långemålas älgskötselplan för

mer än innevarande jaktår.

Länsstyrelsen skickade den 2015-09-11, 218-5322-2015 en begäran om yttrande till Långernåla

älgskötselornråde. Av begäran framgår att Länsstyrelsen vidhåller skäl till avregistrering enligt beslut

2015-07-07, 218-5022-20 15 och att av- eller omregistrering av älgskötselornrådet kommer att ske inför

jaktsäsongen 2016/2017. Till bega an bifogades bland annat Länsstyrelsens beräkningsunderlag.

Långemåla älgskötselområde gavs i underrättelsen fyra alternativ till annan registrering, som kunde

genomföras inför jaktåret 20 16/2017. Registreringsalternativen som Länsstyrelsen presenterade var:

• Långernåla älgskötselområde omregistreras till licensområde. Älgtilldelning fastställs av

Länsstyrelsen. Området ska här meddela vem som ska vara ansvarig företrädare för

licensområdet.
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• Långemåla älgskötselområde avregistreras och blir område oregistrerat för älgjakt. Det innebär

jakt på årskalv i maxirnalt fern jaktdagar.

• Långernåla älgskötselområde ansluter hela markinnehavet till ett angränsande älgskötseloinråde

inom Emåns älgfbrvaltningsområde, Kommunikation med valt älgskötselområde ska ske snarast,

då en så stor förflyttning av areal kräver samråd, samt omarbetning av det områdets

älgskötselplan. Kommunikationen ska dokumenteras av Thomas Palmgren, och eventuell

tillstyrkan av inträde ska skrifihigen lämnas av angränsande områdes representant.

• Långemåla älgskötselområde delar upp sitt markinnehav mellan flera angränsande

älgskötselområde inom Ernåns älgfbrvaltningsornråde. Kommunikation med valda

älgskötselområde ska ske snarast, då en så stor förflyttning av areal kräver samråd, samt

omarbetning av det områdets älgskötselplan, Kommunikationen ska dokumenteras av Thomas

Palmgren, och eventuell tillstyrkan av inträde ska skriftligen lämnas av angränsande områdens

representanter.

Yttrande över dessa alternativ bega••des in till senast 2015-12-11. 1 yttrande från Långemåla

älgskötselornråde daterat den 20 15-12-07 uppges att man vill verka för att älgskötselornrådet blir kvar i

sin nuvarande form. Området framför även att man anser att Långernåla älgskötselområde upp’ller

kraven för registrering av älgskötselområden och att det därför saknas skäl att avregistrera området mot

rnarkägarnas/j akträttsinnehavarnas vilja.

Länsstyrelsen har den 20 15-12-22, 218-5322-20 15 i underrättelse meddelat att beslut om avregistrering

av Långemåla älgskötselområde kommer att ske under 2016, då jaktområdet inte har lämnat något

fbrslag till annan registrering. 1 underrättelsen meddelas att berörda markägare bör ansöka till

Länsstyrelsen om annan registrering senast den 31 januari 2016, tbr att ges möjlighet att registrera

fastigheter till annat jaktområde. Detta bör enligt underrättelsen meddelas från områdets fo eträdare till

berörda markägare och jägare snarast. Ingen ansökan från markägare eller jägare om annan registrering

hade inkommit till Länsstyrelsen den 20 16-04-07.

Länsstyrelsen beslutade den 2016-04-07, 218-5322-2015 om avregistrering av Långernåla

älgskötselornråde. Långemåla älgskötselornråde inkom den 2016-05-02, 218-3379-2016 med ett

öveiklagande av Länsstyrelsens beslut om avregistrering. Förvaltningsrätten i Växjö meddelade den

2017-03-06 dom i ärendet (Mål ni. 1657-16). Förvaltningsrätten ansåg att ett beslut i återförvisat

ansökningsärendet (Målnr 2847-15) måste fattas innan länsstyrelsen kan ta ställning till förutsättningarna

för avregistrering,

Det fanns vid älgjaktsstart den 2016-10-10 ingen fastställd älgskötselplan för Långemål

älgskötselområde. Långemåla älgskötselområde överlämnade den 2016-10-10, 218-7121-2016 en

ansökan om fastställande av älgskötselplan till berörd älgförvaltningsgrupp fn yttrande. Berörd

älgförvaltningsgrupp yttrade sig den 2016-10-13 innan den överlämnades och granskades av

mjh
Markering
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Länsstyrelsen. Älgförvaltningsgruppen i Ernåns älgfbrvaltningsområde tillstyrkte ej överlämnad

älgskötselplan. Länsstyrelsen beslutade den 20 16-10-17 att avslå ansökan om fastställande av

älgskötselplanen. Inlämnad skötselpian togs fram inför jaktåret 2015/2016 och därmed har ingen hänsyn

tagits till älgobs och avskjutningjaktåret 20 15/2016. Länsstyrelsen bedömde dai•ied att inlämnad

älgskötselplan för Långemåla älgskötselområde ej var framtagen i enlighet med Naturvårdsverkets krav

och da med ej kunde fastställas.

Långernåla älgskötselornråde inkom den 2016-11-01, 218-7666-2016 med ett överklagade av

Länsstyrelsens beslut. Naturvårdsverket meddelande den 2016-12-22 beslut i överklagat ärende (tsTV

07629-16). Naturvårdsverket teiforvisade ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar fo fortsatt handläggning

med motiveringen att man ansåg att det är olämpligt att det saknas en älgskötselplan för ett

älgskötselområde. Länsstyrelsen borde enligt Naturvårdsverket i avvaktan på avgörande dom från

domstol i frågan om avregistrering av älgskötselområdet ha fastställt en älgskötselplan. Naturvårdsverket

bedömde, i likhet med Länsstyrelsen, att furslaget till plan har sådana brister att den inte kan fastställas.

Vidare motiverade Naturvårdsverket beslutet med att det inte framkommer att Länsstyrelsen har berett

älgskötselområdet tillfile att komplettera den inlänmade planen på de punkter där Länsstyrelsen har

funnit att det saknas uppgifter.

Länsstyrelsen skickade den 2016-12-22, 21 8-9410-2016 ut en begäran om komplettering av ansökan,

gällande följande punkter:

• En ä[gskötselplan ska alltid innehålla en uppföljning av föregående älgskötselplan.

• Älgförvaltningsgruppens skriftliga tillstyrkan av älgskötselplanen.

Länsstyrelsen informerade i samma begäran om att ifall älgffirvaltningsgruppen inte skulle tillstyrka att

Länsstyrelsen fastställer älgskötselplanen ska Länsstyrelsen ta ställning till om planen ändå kan

fastställas. Sista dag för komplettering sattes till den 2017-01-12.

Långemåla älgskötselområde inkom den 2017-01-12 med samma älgskötselplan som Länsstyrelsen tog

ställning till den 2016-10-17, 218-7121-2016 och Naturvårdsverket tog ställning till den 2016-12-22

(NV-07629-16). Långemåla älgskötselomnråde har inte fört någon dialog med älgförvaltningsgruppen

under kompletteringstiden utan skickar enbart en kopia till älgförvaltningsgruppens ordförande vid

överlämnandet till länsstyrelsen den 2017-01-12.

Länsstyrelsen beslutade därför den 2017-01-16 att återigen avslå ansökan om fastställaride av

älgskötselplan. Länsstyrelsen bedömde att inlämnad älgskötselplan fo Långemåla älgskötselområde ej

innehöll uppdaterad data trots aninodan samt ej var samnrådd med Emåns älgförvaltningsgrupp. Planen

var ej framtagen i enlighet med Naturvårdsverkets krav och kunde därmed ej kan fastställas.
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Långernåla älgskötselornråde har den 201 7-01 -16, 218-481-2017 ansökt hos länsstyrelsen om att lägga

till areal för jaktområdet.

Länsstyrelsen har i detta beslut ånyo prövat registrering av Långernåla älgskötselområde med hänsyn till

inkomna registreringsansökningar 2015-02-04, 218-934-2015 samt 2017-01-16, 218-481-2017.

Motivering till beslutet
Av 33 § jaktiagen framgår bl.a. följande. Jakt efter älg får ske efter licens av länsstyrelsen och inom ett

område som länsstyrelsen har registrerat (licensoinråde). Jakt efter älg får även ske utan licens inom ett

område som länsstyrelsen har registrerat (älgskötselområde). Ett älgskötselområde ska vara lämpat för

älgj akt och vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året.

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.

Vid all registrering bör hänsyn tas fo att möjliggöra en effektiv målstyrd förvaltning som skapar

förutsättningar för en långsiktig lokal älgförvaltning.

Länsstyrelsen har nedan sammanställt av området inrapporterad avskjutning i förhållande till i

älgskötelplaner fastställda mål för Långemåla älgskötselområde.

Historisk avskj utning vuxna

Jaktår Mål Avskjutning

2012/2013 8 9

2013/2014 8 11

2014/2015 9 8

2015/2016 7 8

År 2013/2014 sköts 11 vuxna älgar mot ett mål om 8. 2015/2016 har en ökad avskjutning av totala

antalet djur har skett jämfört med tidigare jaktår. Långemåla älgskötselörnråde hade en nyttjandegrad på

113 % i förhållande till planerad avskjutning.

Kalvavskjutningen inom området har historiskt varit mycket låg.

Kalvavskjutning, Långemåla älgskötselområde

Jaktår Mål Avskjutning

2012/2013 60% 25%

2013/2014 43% 21%
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2014/2015 40% 43%

2015/2016 53% 53%

På så sätt har Långemåla älgskötselområde inte heller bidragit i den omfattning älgfhrvaltningsgruppen

önskat enligt § 27 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort. till

att upp’1la målen om minst 50 % kalvavskjutning inom Ernåns älgförvaltningsområde.

Könsfördelningen mellan de vuxna älgarna i avskjutning jämfört med planerad avskjutning har differerat

med mer än 10 % enligt nedan tabeller.

Tjur av vuxna, Långemåla älgskötselområde

Jaktår Mål Avskjutning

2012/2013 50% 44%

2013/2014 63% 64%

2014/2015 33% 62%

2015/2016 43% 38%

Könsfördelning av vuxna i antal, Långemåla älgskötselområde

Hondjur Handjur

Jaktår Mål Avskjutning Mål Avskjutning

2012/2013 4 5 4 4

2013/2014 3 4 5 7

2014/2015 6 3 3 5

2015/2016 4 5 3 3

Länsstyrelsen bedömer med hänvisning till ovan att flera års väsentlig avvikelse från fastställd

älgskätselplan föreligger sedan jaktåret 2012/2013, när det gäller det totala antalet älgar, fördelningen

mellan vuxna djur och årskalvar samt könsfördelningen mellan de vuxna älgarna enligt § 15

Naturvårdsverkets fo eskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort.

Älgobs för Långemåla älgskötselområde

Jaktår Mantimmar

2012/2013 2996

2013/2014 3276

2014/2015 5050

2015/2016 3776

Antalet mantimmar uppnår inte till det krav om 5000 mantimmar som krävs för en säker skattning enligt

Sveriges lantbrnksuniversitets framtagna mamial fo Älgobs som kvalitéssäkrad basinventeringmetod.
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Älgobsen i Emåns älgf’örvaltningsornråde där Långemåla älgskötselområde ingår visar att älgstammen

ligger på en relativt stabil nivå. Enligt Ernåns älgfbrvaltningsplan vill man inte att älgstainrnen inom

området ska öka. Den i älgskötselplanen fastställda planerade avskjutningen för Långemåla

älgskötselområdejaktåren 20 12/2013 - 2015/2016 är i snitt åtta vuxna älgar, men avskjutningen har på

grund av överskjutning, under samma år, legat i snitt på nio vuxna älgar per år. Långemåla

älgskötselområde uppf’1ler därmed inte kraven i 33 § jaktiagen (1987:259) om att nå en uthållig

avskjutning om 10 vuxna djur årligen.

Vad gäller länsstyrelsens prövning av registrering av Långemåla älgskötselornråde med hänsyn till

inkomna registreringsansökningar den 2015-02-04, 218-934-2015 samt den 2017-01-16, 218-481-2017

har länsstyrelsen har i uppgift att se till älgskötselområdet som helhet. Även om en registrering äm

lämplig ur den enskilde jägarens perspektiv kan Länsstyrelsen anse att den inte gynnar det allmänna

intresset av en god förvaltning av älgstammen.

Att fastigheter gränsar direkt till ett älgskötselområde innebär inte att fastigheter alltid ska registreras till

området. Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgjakt (33 § Jaktiagen) och bör vara i princip

sammanhängande för att vara lämpat för älgjakt (9 § allmänna råd NFS 20 11:7). Av förarbetena till

älgförvaltningen (prop. 2009/10:239) framgår att ett älgskötselområde fhr att vara lämpat för älgjakt ska

ha en sådan arrondering att det är i princip sammanhängande. Länsstyrelsen godkänner endast enskilda

mindre samregistrerade fastighetsskiften utanfhr, men i nära anslutning till huvudområdet. Även

naturliga barriärer så som exempelvis tätorter eller större sjöar a ytterligare aspekter som kan innebära

att en registrering anses olämplig med avseende på “i princip sammanhängande”.

Det är viktigt fbr älgförvaltningen att så mycket mark som möjligt är registrerad som älgskötselområden,

bland annat eftersom att det då finns ett ansvar att inventera älgstammen. Detta innebar ett extra stort

arbete åren 2012 och 2013 då de nya reglerna trädde i kraft och många små licensområden blev

oregistrerade. De sökte sig då till älgskötselområden och Länsstyrelsens resonemang då var att fokusera

på att oregistrerade marker skulle bli registrerade. 1 några fall blev registreringarna, med dagens kartbild

som utgångspunkt, mindre lämpliga. Att marker som ur ett förvaltningsperspektiv lämpligen registreras

till ett visst älgskötselomnråde, ansluts till ett annat, arronderingsinässigt mindre lämpligt

älgskötselområde fo söker Länsstyrelsen motverka. Länsstyrelsen tar även hänsyn till lämpligheten i

fastighetemas nuvarande registrering i bedömningen, det vill säga bland annat hur arronderingen för

intilliggande älgskötselområden påverkas. 1 vissa fall kan en mindre lämplig registrering vara lämpligare

än den förgående registreringen.

Enligt ansökningarna om ändring av befintligt registrerat älgskötselornråde önskar Långemåla

älgskötselområde bland annat lägga till del av fastigheterna Värlebo 4:5 och del av Va lebo 1:16,

Länsstyrelsen bedömer utifrån för fastigheterna inskickat kartunderlag att det rör sig om nuvarande
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fastighetsbeteckningar Älmhult 1:4 respektive Värlebo 4:19 för vilka det finns en pågående

fastighetsförrättning.

Mot bakgrund av inkomna ansökningarna om ändring av befintligt registrerat av älgjaktområde och ovan

resonemang är Länsstyrelsens bedömning att fastigheterna Långemåla-Släthult 1:2, Släthult 1:3 saint

Värlebo 4:19 arronderingsmässigt skulle lämpa sig för en anslutning till älgskötselornrådet med 205 ha

(Långernåla-Släthult 1:2 (+36 ha), Släthult 1:3 (27 ha) saint Värlebo 4:19 (142 ha). Vidare bedömer

Länsstyrelsen att fastigheterna Älmhult 1:20, Sandbäckshult 1:7, Älmhult 1:4, Värlebo 4:19 samt Finsjö

1:10 arronderingsmässigt inte lämpar sig för en anslutning till älgskötselområdet. (se bilaga 2).

Länsstyrelsen har, som tidigare nämnts, i uppgift att göra en samlad bedömning av huruvida Långemåla

älgskötselområde skulle bli av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om

året. Enligt ovan bedömning av aktuella registreringsärenden skulle Långemåla älgskötselområde uppnå

en total areal om 6998 ha. Enligt naturvårdsverkets frågor och svar om den nya älgförvaltningen så bör

en ny älgskötselplan utarbetas när ett älgskötselområdes areal ökas med mera än 10 procent. En utökning

av Långemåla älgskötselområde med 205 ha, från 6793 till 6998 ha, innebär en procentuell ökning om ca

3 procent och har därför ingen påverkan på älgskötselomnrådets älgskötselplan.

Vidare ska det enligt 3 § Jaktförordningen fo ett älgskötselornråde finnas en skötselplan. Långemnåla

älgskötselområde hade ingen fastställd älgskötselplan vid älgjaktsstart den 2016-10-10. Älgskötselplanen

ska enligt 27 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhj ort (NFS

2011:7) bidra till en adaptiv förvaltning och till att nå älgförvaltningsplanens mål. En älgskötselplan ska

enligt samma föreskrifter vara framtagen efter samråd med älgförvaltningsgruppen och sedan fastställas

av Länsstyrelsen. Långemåla älgskötselområde har vid upprepade tillfilllen inte samrått sin skötselpian.

Uteb livet samråd är ett skäl för avregistrering enligt 15 § (NFS 2011:7).

En äigskötselplan omfattar en period om tre år, om inte Länsstyrelsen beslutar annat, 27 § (NFS 2011:7).

Inlämnad skötselpian togs fram införjaktåret 2015/2016 och fastställdes att gälla enbart för jaktåret

2015/2016. En älgskötselplan alltid innehålla de kriterier som ställs i 27 § (NFS 2011:7), av dessa

kriterier framgår att en älgskötselplan alltid ska innehålla en uppföljning av föregående älgskötselplan.

Långemåla älgskötselområde lämnade den 2016-10-10 in samma skötseiplan som togs fram info jaktåret

2015/2016 och därmed har ingen hänsyn tagits till älgobs och avskjutningjaktåret 2015/2016.

Företrädare fo 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 perioden

passerat ska en ny plan ha tagits fram. Länsstyrelsen anser att Långemnåla älgskötselområde har brustit i

sin skyldighet även ur detta perspektiv.



BESLUT Diarienuinmer

Ltb4 Länsstyrelsen 218-934-2015
Kalmar län 218-5464-2015

218-481-2017

2017-04-04 Sid 9(11)

Med anledning av samtliga ovan nämnda skäl bedömer länsstyrelsen att Långemåla älgskötselområde

inte uppf’lIer kravet om en uthåilig avskjutning av minst tio vuxna älgar samt att förvaltningen av älg

inom Långemåla älgskötselornråde inte har skett i enlighet med gällande föreskrifter. Länsstyrelsen anser

därmed att Långeinåla älgskötseloinråde ska avregistreras.

Besftimmelser som beslutet grundas på
Länsstyrelsen har bedömt lämpligheten i detta enligt 33 § jaktiagen (1987:259), 3 § Jaktfhrordningen

(1987:905) samt 10, 15 och 27 § iNaturvårdsverkets fhreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg

och kronhjort (NTS 2011:7).

Information

Då Långemåla älgskötselområde i kommunikation med Länsstyrelsen har meddelat att älgskötselområdet

ska verka fo att bli kvar i sin nuvarande form så ser Länsstyrelsen ingen möjlighet att genom detta beslut

oinregistrera Långernåla älgskötselornårde till licensområde för älgjakt enligt 44 § Naturvårdsverkets

föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhj ort (NFS 20 11:7). Länsstyrelsen kommer vid

lagakraftvinnande av aktuellt beslut på nytt undersöka denna möjlighet.

Länsstyrelsen erinrar om innebörden av detta beslut meddelas de fastighetsägare, jakträttshavare och i

förekommande fall viltvårdsornrådesföreningar som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Gunilla Johansson med vilthandläggare Malm Håkansson söm

föredragande. Länsjurist Anna Mäki har deltagit i beslutet.

Handlingen är signerad digitalt och har därifir ingen namnunderskuift.

Gunilla Johansson
Enhetschef

Malm Håkansson
Vilthandläggare

Anna Mäki
Länsjurist
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1. Du kan överklaga beslutet
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos

föi-valtningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna tiverklagandet till Länsstyrelsen i

Kalmar län, 392 31 Kalniar. Du kan även skicka in överklagaiidet via e-post till

kalmar@lansstyreisen.se. Det ska du göra därffir att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet

har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Tiden för verldagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den (lag (ln fick del

av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 1 ditt överklagande kan du be

om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det

förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden

tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt 6verklagande 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

Skiiv 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 fn 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.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska go a, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon Ol0—223 80

00. Fråga efter den som varit fni.edragande i beslutet.
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Bilaga 2

SVERIGES DOMSTOLAR

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Bilaga

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammaträtten i Jönköping.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande 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 förhandiing, 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 över-
klagande infaller på lördag, söndag eUer hclgdag,
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 prövningstifistånd medde—
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaftningsrätten har kommit till,

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

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

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.

Skrivelsen med äverklagande ska innehålla

1. Klagandens person- /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
fonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

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.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.
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Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
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 domstolens beslut
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
beslutet meddelades.

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdornstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;

1. den klagandes namn, person-!organisationsnurniner, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås för delgivning länmas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnunimer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
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