ANSÖKAN
om registrering av område för älgjakt
Datum
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Älgjaktsområde nummer

……………………………………… ………………………………………
Ansökan avser (v g kryssa för det som gäller)

Ansökan sänds till

 Registrering som älgskötselområde
 Registrering licensområde
Ändring av älgjaktsområde

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 HALMSTAD

A. Uppgifter om sökanden (jakträttsinnehavare m m)
Namn (ifylls alltid)

Personnummer

Utdelningsadress (väg, gata, box, postlåda samt postnummer och ortnamn)

Telefonnummer bostad (även riktnummer)

Telefonnummer arbete

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Namn på området, jaktlag, jaktklubb, viltvårdsområde etc (t ex Berga Jaktlag)

 Området har inget särskilt namn

Sökanden företräder:

 jaktlaget älgskötselområdet

licensområdet

viltvårdsområdet



Registrering av området sker för egen del

B. Områdets belägenhet
Kommun

Församling

Ansökningsavgift betald den

C. Markägare

D. Område

E. Areal *)

Markägarens
namn och adress

Fastighetsbeteckning/ar
(exempel Mjölby 1:27)

Odlad mark

 Fortsättning på blankettens baksida

Areal, hektar
Övrig mark

Summa:
Areal totalt:

Sökanden underskrift (gäller även för uppgifterna på blankettens baksida).
Den som undertecknar ansvarar för att markägare/jakträttsinnehavare samtycker till registrering.

Bilagor

 Karta
*)

(F)

Skötselplan för
 älgskötselområde
(G)

Vattenområden av betydenhet undantagna

Antal bilagor
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ANSÖKAN
om registrering av område för älgjakt

Fortsättning från blankettens framsida
C. Markägare

D. Område

E. Areal *)

Markägarens
namn och adress

Fastighetsbeteckning/ar
(exempel Mjölby 1:27)

Odlad mark

Transport från föregående sida:

 Fortsättning på separat papper

Summa:
Areal totalt:

*)

Vattenområden av betydenhet undantagna

Areal, hektar
Övrig mark

Upplysningar/anvisningar
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Registrering av område för älgjakt

Licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet
att det medger en tilldelning av minst en älgkalv.
Länsstyrelsen tar årligen beslut om tilldelningsareal vilket gör
att beslut om licensområde omprövas årligen.

Älgskötselområde

För älgskötselområde gäller registreringskrav. Ett älgskötselområde skall ha en sådan storlek att den medger en årlig avskjutning av 10 vuxna älgar.

Oregistrerad
mark

På ej registrerad mark får obegränsat antal kalvar fällas under
den tid som länsstyrelsen beslutar, dock högst 5 dagar.

Ändring av
älgjaktsområde

Alla förändringar av ett älgjaktområdes gränser ska anmälas
till länsstyrelsen. Förändring gällande fastighetsförhållanden
eller jakträttsliga förhållanden som inte är obetydlig, ska
snarast anmälas till länsstyrelsen av den som området är registrerat på hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska pröva om ny
ansökan om registrering behöver inges.

Registrering på
länsstyrelsen

Licensområden registreras hos den länsstyrelse som administrerar det älgförvaltningsområde där området eller större
delen av det är beläget.

Senaste
ansökningsdatum

Ansökan skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31
januari, om inte länsstyrelsen föreskriver annat.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften 2 300 kronor skall betalas till
bg 5327–1714 i samband med att ansökan ges in..
Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är
betald.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
035 - 13 20 00

LÄNSSTYRELSEN

Ansökan skall
innehålla
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Ansökan om registrering av licensområde ska
innehålla:
1. Uppgift om sökandens namn, adress, epostadress och telefonnummer. Om jaktområdet har ett namn bör det antecknas.
2. Uppgift om i vilken kommun och församling huvuddelen
av området är beläget.
3. Markägarens namn och adress
4. Uppgift om berörda fastigheters (skiften) aktuella beteckningar (enligt lantmäteriet).
5. Områdets landareal i hektar (större vattenområden ej medräknade).
6. Karta i skala 1:10 000 eller karta i annan av länsstyrelsen
godkänd skala där fastighetsgränserna tydligt framgår. På
kartan skall älgjaktsområdets gränser vara tydligt och
fullständigt inritade.

Vad händer
sedan?

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna
området kan registreras som älgjaktsområde. Länsstyrelsens
beslut sänds till sökanden.
Beslut om älgtilldelning meddelas sökanden i varje särskilt
fall utan att ansökan behöver ges in, om inte länsstyrelsen
beslutat annat.

Jakttidens
längd m m

Jakttidens början, dess längd,
avskjutningsbestämmelser m m meddelas årligen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län
Tfn växel 035-13 20 00
Fax 035- 10 75 48
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

