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BESLUT
2014-09-11

Ärendenr:
NV-06343-14

Föreningen Wolf Association Sweden
Överklagande av Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut om skyddsjakt
efter varg, länsstyrelsens dnr 218-3868-2014; nu fråga om yrkande om
inhibition
Beslut
Naturvårdsverket avslår yrkandet om inhibition.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 8 september 2014 om skyddsjakt
efter en varg, i enlighet med till beslutet bifogad karta. Länsstyrelsen förordnade
att beslutet skulle gälla omedelbart även om det överklagades.
Föreningen Wolf Association Sweden (WAS) överklagar beslutet och yrkar
inhibition. WAS anför bl.a. följande. Sökanden har begärt skyddsjakt på samma
varg i såväl Skåne som Kronobergs län och angett att rovdjursavvisande stängsel
inte räcker för att skydda fårbesättningar från angrepp. Detta är fel eftersom rätt
uppsatta och kompletta stängsel skyddar alltid på ett acceptabelt sätt och måste
anses vara ett minikrav för att få begära skyddsjakt. WAS hänvisar till ett
uttalande av Viltskadecenter i vilket rovdjursstängslens förträfflighet belyses på
ett bra sätt. I uttalandet hävdas även att vanliga fårnät är ett tillräckligt skydd
bara det görs på rätt sätt. WAS anser inte att alla rimligta åtgärder har vidtagits
innan beslutet om skyddsjakt har fattats.
Skäl
Enligt 29 § förvaltningslagen (1986:223) får en myndighet som ska pröva ett
överklagande bestämma att det överklagade beslutet tillsvidare inte ska gälla.
För att en myndighet ska besluta om inhibition av verkställigheten av ett beslut
krävs enligt praxis en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet
kommer att ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer i detta fall att det inte finns
tillräckliga skäl för att bifalla yrkandet om inhibition. Yrkandet ska därmed
avslås.
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Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendet slutligt.
Detta beslut far enligt 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) inte överklagas.
_______
Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka. Vid
den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Christer Pettersson och Malin
Hollberg Malm, den sistnämnda föredragande.
Gunilla Ewing Skotnicka
Malin Hollberg Malm
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