nyheter

Naturskyddet vann i högsta instans!
Skyddet av hotade arter rubbas inte av urfolksrättigheter och Rovdjursföreningens talerätt som ideell
naturskyddsorganisation består. Detta fastslås av Högsta förvaltningsdomstolen i en dom gällande
skyddsjakt på järvar, som nu blir vägledande.

D

en 1 mars 2018 kom två domar från
Högsta förvaltningsdomstolen, som
gav bl.a. Svenska Rovdjursföreningen rätt
och avslog Kammarrättens i Sundsvall dom
att tillåta jakt efter järv i två samebyar i
Norrbottens län.
Bakgrund
Samebyarna Lainiovuoma och SemisjaurNjarg ansökte om skyddsjakt på minst
fyra respektive åtta järvar. Länsstyrelsen
i Norrbottens län avslog ansökningarna
3 november 2016. Samebyarna överklagade
beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå som
26 november avslog dessa. Samebyarna överklagade förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Sundsvall som den 3 februari
2017 biföll överklagandena och visade målen åter till länsstyrelsen.
Kammarrätten ansåg bl.a. att man måste
beakta den särställning som de renskötande
samerna har som urfolk vid prövning av
skyddsjakt.
Länsstyrelsen i Norrbottens län och
Svenska Rovdjursföreningen överklagade
24 februari 2017 kammarrättens beslut till
Högsta förvaltningsdomstolen.

Nr 1 2018

våra rovdjur

Rovdjursföreningens talerätt
bekräftad
Samebyarna ansåg att överklagandena från
Rovdjursföreningen ska avvisas. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) hänvisar i domen till bestämmelser i miljöbalken genom
vilka ideella föreningar, som har till huvudsakligt syfte att tillvarata naturskydds- och
miljöintressen, under vissa förutsättningar
tillerkänns klagorätt. HFD menar att Rovdjursföreningen uppfyller dessa förutsättningar och meddelar prövningstillstånd.

Föreningen anför bl.a. att
samernas ställning som
urfolk inte ger dem rätt
att utrota andra arter.
Artskyddet för järven kan inte
åsidosättas
Rovdjursföreningen yrkar i överklagandet
att HFD upphäver kammarrättens dom och
fastställer länsstyrelsens beslut. Föreningen
anför bl.a. att samernas ställning som urfolk

inte ger dem rätt att utrota andra arter eller
glesa ut populationer så att de riskerar att
inte vara långsiktigt livskraftiga.
HFD hänvisar i domen bl.a. till riksdagsbeslut som uttalat att samerna är ett urfolk
som har folkrättsliga krav på en kulturell
särbehandling. Renskötselrätten nämns särskilt i 2 kap. 17 § regeringsformen där det
sägs att den regleras i lag. Sverige är även
folkrättsligt bundet av FN-konventioner.
HFD anser att de folkrättsliga åtaganden
som det här är fråga om inte kan medföra
att det skydd för bl.a. järv som bestämmelserna i jaktförordningen ger kan åsidosättas.
HFD konstaterar också att fastställda referensvärden för en gynnsam bevarandestatus
för järvpopulationen inte får underskridas.
HFD noterar vidare att skyddsjakten inte
avsåg några specifika skadegörande järvar.
Enligt HFD är omständigheterna i de aktuella målen sådana att de sökta skyddsjakterna
skulle riskera att förvärra den ogynnsamma
bevarandestatusen för arten i dess naturliga
utbredningsområde.
HFD avskriver målet. Domstolen var
enig. Domar i HFD är prejudicerande.
Robert Franzén
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