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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
1 GÖTEBORG
Avd. 5

DOM
2019-12-06
Meddelad i Göteborg

Mål nr
12605-19

KLAGANDE
Allan Svensson, 19430504-4812
MOTPART
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut 20 19-09-09, diarienr 218-32208-2019
SAKEN
Tilldelning av älg till licensområden enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagan.

Dok.Id 651551
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefax
Telefon
031 -732 70 00
E-post: forvaltningsrattenigoteborgdom.se
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
-

Expeditionstid
måndag—fredag
08:00—16:00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
1 GÖTEBORG

DOM
2019-12-06

VAD MÅLET GÄLLER

Det fZirvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om licensområde
14-51-07-423-A i Västra Götalands län ska tilldelas fler älgar att fälla ijakt.

BAKGRUND

Allan Svensson är fastighetsägare i licensområde 14-51-07-423-A i Västra
Götalands län.

Länsstyrelsen beslutade den 9 september 2019 om tilldelning av älg till
länets registrerade licensområden för jaktåret 20 19/2020. Licensområde
14-51--07-423-A tilldelades en älgkalv att fälla.

YRKANDEN M.M.

Allan Svensson yrkar att länsstyrelsens beslut ska ändras. Han anför i
huvudsak följande. Licensområde 14-51-07-423-A disponerar 668 ha. 1 om
rådet finns mycket älg och ligger vid en mycket trafikerad väg. Risken för
viltolyckor är stor. Älgstainmen måste ner.

Länsstyrelsen står fast vid beslutad tilldelning. Det senaste
registreringsbeslutet för licensområde 14-51-07-423-A beslutades den 9juli
2015 (länsstyrelsens diarienummer 218-4950-2015) och arealen är enligt
detta beslut 581 ha. Det är också denna areal som områdets tilldelning för
jaktåret 20 19/2020 har beräknats utefter.
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Tilldelning av älg

Enligt 43 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7)
beslutar länsstyrelsen årligen hur stor avskjutningen får vara inom
licensområdet efter förslag från älgförvaltningsgruppen. Av 45 § NFS
2011:7 framgår att länsstyrelsen i sitt beslut ska ange det antal älgar som får
fällas utifrån fastställda riktlinjer avseende areal samt att tilldelningen ska
grundas på älgförvaltningsplanen. Om det finns särskilda skäl får
länsstyrelsen besluta om ytterligare begränsningar genom villkor för jakten.

Förvaltningsrätten anser att Allan Svensson inte har visat att
registreringsbeslutet för licensområde, och därmed även arealen, är felaktigt.

Mot bakgrund av vad som har redogj orts för ovan bedömer
förvaltningsrätten att länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut. Vad Allan
Svensson har anfört om att det bl.a. finns en risk för trafikolyckor om jakten
inte tillåts föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därmed
avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Peter Islander
Chefsrådman

1 avgörandet har även nämndemännen Margareta Jansson, Morgan Gutke
och Björn Johansson deltagit.

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Malm Verga.
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Bilaga 1

SvERIGEs DoMsToIR

Hur man överklagar

FR-03

ta upp ditt överldagande (läs mer
prövningstillstånd längre fler).

Viii 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.

om

3. Tala om vilka bevis du viii 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,
epostadresser och telefonnummer.

För part som företräder det aänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaftningsrätten. Du hittar adressen 1
beslutet.

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.

Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överkIagan

det

kommit in

1

rätt

tid.

sent aisar domstolen
Om sista dagen faller på en lördag, söndag eller
heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker

det att överldagandet kommer in

nästa vardag.

det kommit in
överldagandet. Det
Har

för

innebär att beslutet gäller.

Om

överklagandet kommit in

i tid,

skickar

förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar

i

målet vidare

till

kammarrätten.

fl

Så här gör du
ii

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

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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Prövningsti Listånd i kammarrätten
När överldagandet 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 1 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 1
överklagandet ta med allt du vifi föra fram.

Vilt 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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