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Mål nr
2083-19

KLAGANDE
Christina Gårdebäck Stork, 1942 1223-5925
MOTPART
Länsstyrelsen i Östergötlands län
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 7 mars 2019, dnr 218-2991-19
SAKEN
Avregistrering från licensområde för älgjakt enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Länsstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 att avregistrera lic ensområde
05-63-02-158-A (området) för älgjakt. Som skäl för beslutet angavs bland
annat följande. Älgförvaltningsgruppen har i protokoll den 3 juni 2018
angett att lägsta arealkrav för tilldelning av en älgkalv ändras till 200 hektar
från och med jaktåret 20 19/2020. Området uppgår inte till denna areal.
Länsstyrelsen anser att området inte längre kan anses vara av sådan storlek
och beskaffenhet som avses i jaktiagen. Licensområdet ska därför
avregistreras.

Christina Gårdebäck Stork yrkar att beslutet ska upphävas och anför i
huvudsak följande. Det skulle kunna fmnas en rimlig förklaring till beslutet
om det hade grund i tillgången på älg. Hon kan inte se varför de ska tvingas

in i större områden så länge det inte fiims klagomål på hur jakten har skötts.
Ett angränsande område fick i januari—februari 2019 en utvidgad jakträtt på

fyra älgkalvar på grund av de skador viltet förorsakat på fastigheten. Även
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hon är drabbad av skador på sin fastighet. Samtidigt som länsstyrelsen
förordar taliplantering på tallmark tar de bort möjligheten för detta. Hon kan
inte se att beslutet har någon rimlig grund. Enkalvområdet för området bör
bestå.
Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås och tillägger bland
annat följande. Avskjutningsstatistik för älgförvaltningsområde 2 visar att
tillgången på älg har minskat. Under 2019 kommer älgförvaltningsområdet
och ingående älgskötselområden göra om sina förvaltnings- respektive
skötselpianer. Behov av att revidera planerna har uppstått eftersom
älgstamnien minskat i högre takt än vad som angivits i nuvarande planer. De
älgkalvar som Christina Gårdebäck Stork hänvisar till i överklagandet avser
älgkalvar enligt ett beslut i en skyddsjaktsansökan. Vid lokala problem bör
skyddsjakt vara den lösning som används. Älgfirvaltningsgruppen och
närliggande skötselområden har tagit hänsyn till skadeproblem och sänkt
älgstammen för att minska risken för skador.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Ett licensornråde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det
är lämpligt för älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett licensområde
eller besluta om avregistrering, om områdets beskaffenhet inte medger en
avskjutnmg av minst en älgkalv om året (33

§ jaktiagen).

Älgförvaltningsgruppen ska föreslå den minsta areal som krävs för att ffi
fälla en årskaiv respektive en vuxen älg inom älgförvaltningsområdet.
Areallcraven kan skilja sig åt inom olika delar av älgförvaltningsområdet
(17

§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd [NFS 2011:7] om jakt

efter älg och kronlijort).
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Länsstyrelsens beslut grundar sig på att älgf’örvaltningsgruppen i protokoll
den 3 juni 2018 angett att lägsta areal för tilldelning av älgkalv ändras till
200 hektar från och med jaktåret 2019/2020. Annat framgår inte än att

storleken på området understiger denna gräns. Länsstyrelsen har även
bedömt att områdets beskaffenhet i övrigt inte är sådant att det medger en
avskjutnrng av minst en älgkalv om året, bland annat med hänvisning till en
minskande älgstam i området. Enligt förvaltningsrättens bedömning har det
inte framkommit omständigheter som gör att det finns anledning att frångå
den bedömning som länsstyrelsen gjort i frågan om områdets storlek och
beskaffenhet är sådant att det kan vara registrerat som ett licensområde.
Länsstyrelsen har därmed haft grund för sitt beslut och överklagandet ska
avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Information om hur man överklagar fmns i bilaga 1 (FR-03).

CLt
Ulf Jonae
rådman

1 avgörandet har även nämndemännen Mattias Eldros, Rayner Fredriksson,
och Barbro GM Pettersson deltagit. Föredragande jurist har varit Johanna
Stärner.
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Hur man överklagar

FR-03

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

Viii du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överldaga. 1-lär får du veta hur det går till.

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 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 vifi hänvisa till.
Förklara vad du vifi 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 part som företräder det alänna (
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.
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 infer på en lördag, söndag eller
heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, täcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du
1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnutnmer.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent arisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överldagandet 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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PrövningstiUstånd i 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
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 infonnation finns på www.domstol.se.
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