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Meddelad i Linköping

KLAGANDE
Leif Svenman, 420628-1976

MOTPART
Länsstyrelsen i Östergötlands län

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 28 augusti 2019, dnr 2 18-3856-19

SAKEN
Licenstilldelning för älgjakt enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNI]GSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Länsstyrelsen i Östergötlands län (länsstyrelsen) beslutade den 28 augusti

2019 om tillstånd till licensjakt efter älg inom licensområden i

Östergötlands län. Licensområde 05-63-02-025-A tilldelades genom beslutet

två vuxna älgar och tre älgkalvar.

Leif Svenman yrkar att tilldelningen för området ska utökas med ytterligare

en vuxen älg. Till stöd för talan anförs bl.a. följande. Markägarna anser att

området klarar av ytterligare en vuxen älg. Man ser älgbetesskador på gröda

och ungskog. Tidigare har de tilldelade vuxna djuren skjutits utan svårighet.

Älgtillgången är god och tilldelningen bör vara tre vuxna älgar och tre

kalvar.

Länsstyrelsen vidhåller sitt beslut och skriver bl.a. följande. Enligt areal-

kraven som är beslutade i älgförvaltningsplanen skulle licensområdet

tilldelats en vuxen älg och tre kalvar. Eftersom det förekommer
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Förvaltningsrättens bedömning

För det aktuella älgförvaltningsområdet har det upprättats en övergripande

älgfZ5rvaltningsplan. Av älgförvaltningsplanen framgår area&rav för tilldel

ningen av älg. Det framgår vidare bl.a. att älgstarnmen varierar kraftigt inom

älgförvaltningsområdet, att det angivna arealkravet är ett snitt och att hänsyn

bör tas till närliggande älgskötselområden för en harmonierad tilldelning.

Det har inte framkommit att länsstyrelsen beslut om att godkänna älg

förvaltningsplanen har överklagats.

Av handlingarna i målet framgår att tilldelningen till licensområdet över

stiger den tilldelning älgförvaltningsplanen medger med hänsyn till areal-

kraven. Länsstyrelsen har uppgett att denna ytterligare tilldelning har gjorts

med anledning av att det förekommer älgbetesskador i området. Enligt

förvaltningsrättens bedömning har det inte framkommit skäl att frångå den

tilldelning som länsstyrelsen har beslutat. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

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

Angelica Hage

Förvaltningsrättsfiskal

Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien Hedvig Danielsson.
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