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Till Kammarrätten i Göteborg

Överklagande av förvaltningsrättens beslut
Överklagat avgörande
Förvaltningsrättens i Karlstad beslut om inhibition den 8 januari 2015 i mål
nummer 71-15.

Länsstyrelsens yrkanden
Länsstyrelsen yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut.
Då det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till anser länsstyrelsen att prövningstillstånd
ska meddelas.

Grunden för länsstyrelsens yrkanden
I första hand gör länsstyrelsen gällande att förvaltningsrättens
inhibitionsbeslut saknar rättslig grund eftersom Naturvårdsverkets beslut i
ärendet inte får överklagas (58 § jaktförordningen, 1987:905). Vad gäller
överklagandeförbudets förenlighet med EU-rätten vill länsstyrelsen anföra
följande. Artikel 9.3 i Århuskonventionen föreskriver prövning av domstol
eller i administrativ ordning (administrative or judicial procedures). Den
svenska ordningen som innebär att länsstyrelsens beslut om licensjakt kan
överklagas till Naturvårdsverket strider inte mot denna artikel. I denna del
ansluter sig länsstyrelsen till vad regeringen har anfört i bifogad skrivelse.
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I andra hand gör länsstyrelsen gällande att det i vart fall inte finns skäl att
besluta om inhibition i målet. Av länsstyrelsens och Naturvårdsverkets beslut
framgår att alla förutsättningar för att den aktuella licensjakten ska få bedrivas
är uppfyllda. Utgången i målet är därmed inte oviss. Länsstyrelsen vill vidare
framhålla att det har utförts ett omfattande arbete för att förbereda
genomförandet av jakten, både av länsstyrelsen och av de som ska jaga. Om
jakten inte kan genomföras som planerat går allt detta arbete till spillo.

Enhetschef Maria Hammarström har fattat beslut i detta ärende. Länsjurist
Johan Magnusson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen
deltog även chefsjurist Lars-Ove Olsson.

Maria Hammarström
Johan Magnusson

Bilaga:
Regeringens skrivelse den 9 september 2014, L2014/2005

