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Meddelad i Linköping

KLAGANDE
Lennart Östersten, 193 60620-2996

Ombud: Henrik Svensson

MOTPART
Länsstyrelsen i Östergötlands län

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens beslut den 28 augusti 2019, dnr 218-3856-19

SAKEN
Licenstilldelning för älgjakt enligt jaktiagen (1987:259)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och ändrar det överklagade

beslutet på så sätt att licenstilldelning för licensområde 05-63-05-004-A för

jaktåret 2019/2020 ska uppgå till två vuxna älgar (hondjur) och tre

älgkalvar.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

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 05-63-05-004-A (Kurum-Löckerum) till-

delades genom beslutet en vuxen älg (hondjur) och tre älgkalvar.

Lennart Östersten yrkar att tilldelningen för området ska utökas till fyra

vuxna älgar och sex stycken älgkalvar och anför bl.a. följande till stöd för

sin talan. Kurum-Löckerum är 2 081 ha och gränsar mot Forsby i Kalmar
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län som är på ca 1 900 ha och där licenstilldelningen är fyra vuxna älgar och

sex kalvar. Det fmns en obalans i tankesättet vid tilldelningen. Under tio år

har dessa två marker om ca 4 000 ha setts som en enhet som ska förvaltas på

ett sätt. Detta blir omöjligt med den skeva tilldelningen. Under 2018 gjordes

en viltbruksplan med en strategi för att bevara en frisk och livskraftig älg-

och rådjursstam. Stammar av dov- och kronhjort har de senaste åren vuxit

sig starkare och de far inte ta över markerna, de vill behålla de klassiska älg-

och rådjursmarkerna i bra skick. På de totalt 4 000 ha bedrivs ett mycket

aktivt skogsbruk, 600 ha är mellan 4-15 år med plant och ungskog och dess

utom finns ganska magra marker där endast tall är tillgängligt, vilket inne

bär att foderpotentialen är stor, men även betesskadorna är stora. Det fmns

inte ekonomiska förutsättningar för att låta det fortsätta. Tilldelningen bör

ske efter fodertillgång. De vill komma i fas med Forsbys tilldelning.

Historiskt sett har älgstammen i området varit stor och det har aldrig varit

problem att fylla licenser. Jägarna har haft möjlighet att välja vilka djur som

ska skjutas och det har resulterat i en fortsatt stark stam. Området är fullt

medvetet om att de inte har en egen älgstam på de 4 000 ha men det är ett

kärnområde med gott om mat. Det blir skogligt orimligt med en så låg till

delning. Marken måste ses som en enhet. Älgarna har inte tankesättet att det

är en gräns mellan Kalmar och Östergötlands län. När det skiljer så mycket i

länsstyrelsernas bedömning av tilldelning måste det fmnas en övergångszon

i tilldelningen på andra sidan länsgränsen. Det är enorma variationer i för

valtningsområdet. De ska inte straffas för att det fortfarande finns gott om

älg nere i söder.

Länsstyrelsen medger att området kan tilldelas en extra vuxen älg i form av

ett hondjur. Länsstyrelsen skriver bl.a. följande. 1 överklagandet framgår att

det i dagsläget finns ca 600 ha ungskog och att det är i dessa planteringar det

är stora skador. Det framgår också att två olika licensområden som ligger i

olika län behandlas som en enhet, men det framgår däremot inte hur stor del

av dessa 600 ha ungskog som ligger i det licensområde som överklagandet
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gäller. Sedan 2017 har det inträffat nio stycken trafikolyckor med älg i nära

anslutning till licensområdet. Med tanke på antalet trafikolyckor motsätter

sig inte länsstyrelsen att området tilldelas en extra vuxen älg. Då det

historiskt sett varit en hög andel tjurar i avskjutningen så bör en extra tilldel

ning utgöras av ett hondjur. Licensornrådet är registrerat i älgförvaltnlngs

område 2, och det är de angivna arealkraven och rekommendationer enligt

den älgfiirvaltningsplanen som ligger till grund för licenstilldelningen.

Länsstyrelsen kan inte fatta beslut baserat på förvaltningspianer för andra

län och förvaltningsområden. Arealkraven är 200 ha för en kalv och 1100

ha för en vuxen älg. Det framgår också att älgstammen varierar kraftigt och

att det fmns behov av olika arealkrav inom förvaltningsområdet, man bör

därför ta hänsyn till intilliggande älgskötselområden när man beslutar om

tilldelning. Licensområdet gränsar till två licensområden som har en

planerad avskjutning av 2,7 älgar/1 000 ha samt 1,2 älgar/l 000 ha. Det nu

aktuella licensområdet har en tilldelning om 1,9 älgar/1 000 ha. Med en till

delning av en extra vuxen älg, skulle licensområdet fa en tilldelning om 2,4

älgar/1 000 ha. Har man problem med betesskador på ungskog bör hondjur

tilldelas eftersom man då minskar nästa års reproduktion och älgtäthet i

området.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Aktuella bestämmelser m.m.

Av 33 § jaktlagen framgår att jakt efter älg får ske efter licens från läns

styrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licens

område).

Av 3 c § jaktf’örordningen (1987:905) framgår bl.a. att i ett län där det före

kommer älg ska länsstyrelsen besluta om att inrätta älgförvaltningsområden.
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Av 3 d § jaktR5rordningen framgår bl.a. att för ett älgförvaltningsområde ska

länsstyrelsen inrätta en älgf&valtningsgrupp. Älgförvaltningsgruppen ska

upprätta en älgförvaltningsplan för området. Planen ska godkännas av läns

styrelsen.

Enligt 43 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter

älg och kronhjort (NFS 20 11:7), härefter föreskrifterna, beslutar länsstyrel

sen årligen hur stor avskjutningen far vara inom licensområdet efter förslag

från älgförvaltningsgruppen.

Av 45 § föreskrifterna fiamgår bl.a. att länsstyrelsen i sitt beslut ska ange

det antal älgar som far fällas utifrån fastställda riktlinjer avseende areal samt

att tilldelningen ska grundas på älgförvaltningsplanen.

Förvaltningsrättens bedömning

För det aktuella älgförvaltningsområdet har det upprättats en övergripande

älgförvaltningsplan. Av älgförvaltningsplanen framgår arealkrav för tilldel

ningen av älg. Arealkravet för tilldelning av en älgkalv är 200 ha och för en

vuxen älg 1100 ha. Det framgår vidare bl.a. att älgstammen varierar kraftigt

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

hänsyn bör tas till narliggande älgskötselområden för en harmonierad tilldel

ning. Det har inte framkommit att länsstyrelsens beslut om att godkänna älg

förvaltningspianen har överklagats.

Den tilldelning som länsstyrelsen har beslutat om, dvs, en vuxen älg och tre

älgkalvar, motsvarar en areal om 1 700 ha. Licensområdet har en areal om

2 081 ha. Länsstyrelsen har i yttrande till förvaltningsrätten medgett att

licensområdet kan tilldelas ytterligare ett vuxet djur, ett hondjur. Mot denna

bakgrund bedömer förvaltningsrätten att det fmns skäl för att öka tilldel

ningen till området med ett ytterligare vuxet djur, men att det i övrigt, med
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hänsyn till älgförvaltningsplanen, inte har framkommit skäl fdr att besluta

om ytterligare tilldelning utöver detta. Tilldelningen överstiger därmed vad

som med hänsyn till arealkravet kan medges. Länsstyrelsen har anfört att det

ytterligare djuret ska vara en hona. Med hänsyn till beräknad fördelning

mellan avskjutningen av hon- och handjur i älgförvaltningsplanen och även

med beaktande av vad parterna har anfört om de betesskador som före

kommit, anser förvaltningsrätten inte att det flims skäl att göra en annan

bedömning än att det extra tilldelade vuxna djuret ska vara ett hondjur.

Överklagandet ska därmed delvis bifallas på så sätt att licensområde 05-63-

05-004-A (Kurum-Löckerum) ska tilldelas ytterligare en vuxen älg, hondjur.

Överklagandet ska i övrigt avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

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

/
Angelica Hage

Förvaltningsrättsfiskal

Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien Hedvig Danielsson.
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BiLaga 1

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar FR-03

Viii du att beslutet ska ändras i någon del kan ta upp ditt överklagande (läs mer om
du överklaga. Här får du veta hur det går till. prövningstiilstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor Förklara vad du vifi visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan

Tiden räknas oftast från den dag som du fick finns i målet.
del av det skriftliga beslutet. 1 vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 4. Lämna namn och personnummer eller

om beslutet avkunnades vid en muntlig organisationsnummer.

förhandling, eller om rätten vid förhandlingen Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
gav besked om datum för beslutet, om var domstolen kan nå dig: postadresser,

För part som företräder det aänna (
e-postadresser och telefonnummer.

exempel myndigheter) räknas tiden alltid från Om du har ett ombud, lämna också

beslutets datum. ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit 5. Skicka eller lämna in överklagandet till

in till domstolen när tiden går ut. förvaltningsrätten. Du hittar adressen i

_______________________________________________

beslutet.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag Vad händer sedan?
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan

måndagen den 23 mars. det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
sent avvisar domstolen överklagandet. Det

helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs- innebär att beslutet gäller.

afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag. Om överklagandet kommit in i tid, skickar

förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Så här gör du Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev

1. Skriv förvaltningsrättens namn och på detta sätt.
målnurnmer.

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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Prövningstillstånd 1 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 vifi 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 information finns på www.domstol.se.
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