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Mål nr
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KLAGANDE
1. Birgitta Landerholm, 195 10714-2464
HordaMaimbäck 1
331 74 Bor
2. Magnus Rosén, 19680504-25 19
Ed Nissatorp 2
331 74 Bor
Ombud för 1 och 2: Lars Holmström
Rydstorp Hasselbacken
330 15 Bor
MOTPART
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut 2018-06-04, se bilaga 1 (underbilagor här uteslutna)
SAKEN
Registrering av älgjaktområde

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANI)E

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M.

Genom det överklagade beslutet beslutade Länsstyrelsen att registrera ett ii
censområde för älgjakt. Länsstyrelsen beslutade samtidigt om avslag på re
gistrering av fastigheten Källaretorpet 1:13 inom samma område. Bakgrund
och skälen för Länsstyrelsens beslut framgår av bilaga 1.

Dok.Id 296831
Postadress
Box 2201
550 02 Jönköping

Besöksadress
Hamngatan 15

Telefon
Telefax
036-15 66 00
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
www. forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
-

Expeditionstid
måndag—fredag
08:00—16:00
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Birgitta Landerholm och Magnus Rosén yrkar att fastigheten Källaretorpet
1:13 ska ingå i licensområdet för älgjakt och anför bl.a. följande. 1 Natur
vårdsverkets föreskrifter anges tydligt vad som gäller i det här fallet. Om det
är samma jakträttshavare/markägare är det samma älgförvaltningsområde
och det fmns inga avstånd angivna. Alternativet är att marken blir oregistre
rad och detta bidrar knappast till en bättre älgförvaltning i området.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.
Det är inte lämpligt att registrera Källaretorpet 1:13 i Sölarydsortens licensområde, 06-1 1-10-002-A. Anledningen är att det är 3,5 kilometer mellan li
censområdets och fastigheten Källaretorpets yttergränser och den splittrade
arronderingen bidrar inte till en förbättrad älgförvaltning i området. 1 över
klagandet framkom uppgiften att det är samma jakträttshavare/markägare på
både Långstorp 1:11 och Källaretorpet 1:13. Denna uppgift fanns inte i an
sökan om registrering. Länsstyrelsen ansåg inte heller att det fanns anled
ning att begära in intyg från markägarna i den del av ansökan som omfattar
Sölarydsortens Viltvårdsområde. Sölarydsortens licensområde består enligt
ansökan av 35 olika fastigheter varav 29 ingår i Sölarydsortens viltvårdsom
råde. Det är flera olika jakträttshavare som lämnat medgivande om att Mag
nus Rosén far lämna en ansökan om registrering av licensområde till Läns
styrelsen. Jakträttshavarna för två av fastigheterna, Långstorp 1:11 och Käl
laretorpet 1:13 har tillsammans med övriga jakträttshavare ansökt om ett ge
mensamt licensområde. Bestämmelsen i 12 § (NFS 2011:7) bör endast till
lämpas om det är samma jakträttshavare som innehar jakträtten på samtliga
fastigheter som ingår i ansökan om registrering av älgjaktområde.

SKÄLEN FÖR FÖRVÄJJTNINGSRÄTTENS AVGÖRÄNI)E

Gällande regler in. in.
1 33 § första och andra stycket stadgas följande. Jakt efter älg far ske efter li
cens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat
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(licensornråde). Jakt efter älg far även ske utan licens inom ett område som
länsstyrelsen har registrerat (älgskötselområde). Ett licensområde ska vara
av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt. Läns
styrelsen får vägra att registrera ett område som licensområde eller besluta
om avregistrering, om områdets beskaffenhet inte medger en avskjutning av
minst en älgkalv om året.

1 förarbetena till jaktlagen (prop. 2009/10:239 s. 61 f) framgår att kravet i
33

jaktiagen att ett licensområde i övrigt ska vara av den beskaffenhet att

det är lämpat för älgjakt t.ex. kan avse att området ska ha sammanhängande
areal.

112

§ första stycket Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt

efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) anges följande. Innehar samma jakt
rättshavare rätten till jakt efter älg på två eller flera fastigheter inom samma
älgförvaltningsområde, kan dessa fastigheter tillsammans registreras som ett
älgjaktområde. Detta gäller även om en fastighet består av två eller flera
skiften som inte angränsar till varandra inom älgförvaltningsområdet.

Förvaltningsrättens bedömning
Frågan i målet är om fastigheten Källaretorpet 1:13 ska ingå i Sölaryds li
censområde, områdesnurnmer 06-11-1 0-002-A.

Av utredningen framgår att fastigheten Källaretorpet 1:13 är beläget 3,5 km
ifrån licensområdets yttergräns. Om fastigheten skulle ingå i licensområdet
skulle området inte få ett sammanhängande areal och därmed inte vara av
den beskaffenhet att det vore lämpat för älgjakt. Av den anledningen har
länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att avslå ansökan till den del det avser
fastigheten Källaretorpet 1:13.
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Birgitta Landerholm och Magnus Rosén anför att fastigheten bör få ingå i ii
censområdet med hänvisning till 12 § i Naturvårdsverkets föreskrifter. Kam
marrätten i Jönköping har ansett att den bestämmelsen inte är tillämplig i
fall där det finns fler än en jakträttshavare inom ett område (se Kammarrät
ten i Jönköpings dom den 15 december 2017 i mål nr 3718-16). Bestämmel
sen ger därmed inte stöd för att Källaretorpet 1:13 ska registreras i licensom
rådet.

Länsstyrelsen far sammanfattningsvis anses ha fog för sitt beslut. Överkla
gandet ska därmed avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar fmns i
bilaga 2 (FR-03).

Förvaltningsrättsfiskalen Sara Hanberger och nämndemännen Kerstin
Cewers, Eva Lundemo och Christer Sundbiad har avgjort målet. Föredra
gande jurist har varit Carl-Johan Andersson.
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Länsstyrelsen
Jönköpings län

Beteckning
218-649-2018

Datum
2018-06-04

BESLUT

Bilaga 1
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Pål Mernelius
Sköiselenheien
0102236386

Sölaryd licensområde
cia Magnus Rosén
Ed Nissatorp 2
33 1 74 Bor

Registrering av älgjaktområde
ZOiB -01- il

Béslut
Länsstyrelsen beslutrr att registrera Sö1ad licensområde som ett
licensområde, med områdesnummer 06-11-10-002-A.

Mlnr:

36 (

AktbV

Älgjaktområdet är registrerat inom älgförvaltningsområde 6.
Älgjaktområdets uppmätta registrerbara areal uppgår till 1270 hektar.
Beslutstext:

Beslutet gäller bildande av Sölaiyd licensområde, 06-11-1 0-002-A.
Licensområdet bildas av fastigheter enligt bifogad förteckning och
arealen är 1270 hektar.

Motivering till beslutet
Mot bakgrund av den inkomna ansökan om registrering av licensområde
med områdesnummer 06-l1-10-002-A är Länsstyrelsens bedömning att
området uppfyller de krav som krävs för en registrering. Med anledning av
detta kan ansökan beviljas.
Länsstyrelsen avslår den del av ansökan som omfattar fastigheten
Källaretorpet 1:13. Anledningen till beslutet är att det är 3,5 km mellan
licensområdets och fastigheten Kiillaretorpets yttergränser och den
splittrade arronderingen bidrar inte till en förbättrad älgförvaltning i
området.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 33 jaktiagen (1987:259) får jakt efter älg ske enligt licens av
länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat som
licensområde. Jakt får även ske utan licens inom ett område som
länsstyrelsen har registrerat som älgskötselområde.
Ett licensområde ska vara tillräckligt stort för att medge en
avskjutning av minst en älgkalv r1igen och i övrigt vara lämpligt för älgjakt.
Länsstyrelsen kon avslå ansökan om att registrera ett område som
licensområde, eller besluta om avregistrering, om området inte medger en
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Hur man överklagar
Vifi du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här 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.

FR-03

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

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
fums i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnurnmer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.
Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut
Vilken dag gix 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 pi en lördag, söndag eller
heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

fl

Så här gör du
1. Skriv förvaltningsrättens namn och

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?
Försraltningsrätten kontrdllerar 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.

målnurnmer.
fl

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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Prövningsti [[stånd i kammarrätten
Nit överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först stäliriing till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstnd 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 il2te får prövningstiuistånd gäller det
överkbgade beslutet Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du ‘vill föra fram.

Viii 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.domstoLse.
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