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Till Förvaltningsrätten i Luleå
Via
Länsstyrelsen Jämtlands län

ÖVERKLAGANDE
Jaktkritikerna yrkar om att senare få inkomma med kompletterande underlag till
överklagandet.
Klagande
Jaktkritikerna
Jaktkritikerna uppfyller de villkor för talerätt som anges i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Motpart
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Överklagat beslut
Länsstyrelsens beslut den 6 oktober 2021 om skyddsjakt efter sammanlagt sju (7) järvar (dnr 218-5776-2021)

Saken
Skyddsjakt efter järv samt inhibition
Forum: 7 g § förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Yrkanden
Jaktkritikerna yrkar att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i sin helhet.
Jaktkritikerna yrkar jämväl inhibition av det överklagade beslutet.

Grunder
Det överklagade beslutet strider mot gällande rätt, se vidare avsnittet Omständigheter.
Särskilt om inhibition
Länsstyrelsen har med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) beslutat att beslutet ska gälla utan hinder av att
beslutet överklagas (se s. 1 i beslutet). Beslutet gäller således omedelbart och kan därmed bli föremål för
inhibition enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL. Av praxis framgår att som regel bör en
tämligen hög grad av sannolikhet för ändring krävas för att inhibition. Kraven kan dock ställas lägre bl.a. om
verkställigheten är sådan att den inte kan bringas att återgå. Det kan exempelvis handla om att avliva djur.
Eftersom jakt innebär just detta, talar detta för en generös tillämpning av reglerna.

Omständigheter
Allmänt
I 3 § jaktlagen (1987:259) framgår att viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. I 7 § jaktlagen anges att om det på grund av ett
viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den myndighet
som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller minska dessa risker.
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Järv återfinns i bilaga 4 i rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
(art- och habitatdirektivet) över noggrant skyddade arter.1 Direktivet ska bidra till att säkerställa den biologiska
mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Enligt artikel 12 ska det vara förbjudet
att avsiktligt fånga eller döda exemplar i naturen, oavsett hur detta görs. Enligt EU-domstolens praxis gäller att
undantagsmöjligheterna bör tolkas restriktivt (se mål C-6/04 punkt 111). Det är den myndighet som fattar
besluten som har bevisbördan för att förutsättningarna för undantag är uppfyllda (se mål C-60/05 punkt 34),
vilket är viktigt att observera. Se även C-674/17.
Enligt artikel 16 får medlemsstaterna - förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning och att
undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus - göra undantag från bestämmelserna
i artikel 12 av följande anledningar (såvitt nu är av intresse):
a) För att skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer.
b) För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av egendom.
c) Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva
konsekvenser för miljön.
Förutsättningen för att skyddsjakt på järv ska kunna tillåtas är följaktligen att det inte finns någon annan lämplig
lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och
sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Av 7 § jaktlagen följer
grundförutsättningen om allvarlig skada. Om myndigheten inte visat att dessa förutsättningar är för handen är
jakten förbjuden.
Vi menar att länsstyrelsens beslut inte uppfyller dessa högt ställda krav, vilka alla ska vara uppfyllda, för att jakt
ska kunna tillåtas på en strikt skyddad art med stöd av de undantagsbestämmelser som finns i nationell
lagstiftning och som ska tillämpas i ljuset av EU:s art- och habitatdirektiv. Det finns inte olägenheter i länet som
kan motivera eller försvara beslutet om licensjakt. Vidare har andra lämpliga och samtidigt realistiska lösningar
inte prövats. Regionala förvaltningsmål har inte en sådan tyngd att de går före nationell och internationell rätt.
Jaktkritikerna begär att Förvaltningsrätten återkallar Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut och begär omedelbar
inhibition.
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