
  ANMÄLAN 

 

  ...................... 
  Datum 
 

     

    Länsstyrelsen i Örebro län 

    Art & Vilt 

    701 86  ÖREBRO 

 

 

Ändring rörande område registrerat för älgjakt 

 
Uppgifter om mig (sökande/anmälare) 

 

Namn: ...................................................................................  

         

Tfn nr bost.: ............................................. 
 

Adress: .................................................................................  

 

Tfn nr dagtid: .............................................. 

 

.............................................................................................. E-post-adress:................................................. 

  

                    

Mitt älgjaktområde har registreringsnummer: ....................................................................... 

 

Anmälan avser: 
(X-markera det som gäller) 

-Jag har tillträtt som ny jakträttshavare genom  köp  ,  upplåtelse . Intyg/kopia av avtal bifogas   

 

-Jag har tillträtt som ny företrädare och ombud för jakträttshavarna , vilket styrks i bilaga . 

 

- Jag önskar slå samman mitt jaktområde med det tidigare registrerade området nr.............................. 

Företrädaren för det området, som utsetts till licenshavare för vårt gemensamma område, intygar med 

underskrift härmed mitt inträde: 

.................................................................................................... 

  

-Jaktområdets gränser har ändrats genom att nedan förtecknade fastigheter/delar av/ har anslutits till     

alternativt avskiljts från     jaktområdet. Ändringen redovisas också på bifogad karta . 
 

Markägare Fastigheter Areal (ha) 

odlad  

 

övrig 

    

    

    

    

    

Fortsättning på bilaga     

 

 Jag bifogar ...........................................................  som styrker att berörda markägare och 

jakträttshavare godkänt anslutningen/sammanslagningen enligt ovan. 
 

Jaktområdets nya areal (exklusive vattenområden) är totalt .................... ha, varav ................ha är 

odlad mark. 
 

Om en registrering som licensområde beviljas, önskas en älgtilldelning på totalt ........... djur,  

därav högst .......... vuxna. 
 

Vänd ! 

Denna blankett används för 

ändring av tidigare regist-

rerade förhållanden. 

Observera att bilagor kan 

behövas i form av karta, 

intyg etc. 



Övrigt som jag vill meddela: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

Registreringsavgiften 

Jag inbetalar den …………… (datum) registreringsavgiften om 2 300 kr på Länsstyrelsens i Örebro 

läns bankgiro 5051-7671. Vid inbetalning anger jag ”Registrering älgjaktområde”, mitt namn och 

älgjaktområdets registreringsnummer. 

...................................................... 
Sökandens underskrift 

 2014 

Obs! 

Anmälan om utbyte av företrädare är avgiftsfri. 

Anmälan om anslutning av tidigare registrerat 

licensområde till älgskötselområde är alltid avgiftsfri. 

Så behandlar vi dina personuppgifter (Länsstyrelsen)

www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Anmälan om ändring av område för älgjakt 

Detta måste vara med i din ansökan: 

 Uppgifter om området (karta, fastighetsbeteckningar, landareal odlad/övrig)*

 Uppgifter om dig själv som sökande dvs. namn, postadress telefonnummer och ev.

e-postadress

 Uppgifter om markägare förutom dig själv (namn, adress)*

* Om området och ägarförhållandena inte ändrats behöver bara

registreringsnumret åberopas.

Om du inte själv äger hela det område som ska registreras dessutom: 

 Intyg från markägare eller kopia av arrendeavtal som styrker din rätt att jaga älg

på mark som du inte äger. Om ni är flera som är jakträttshavare (t ex jaktlag) krävs

dessutom fullmakt, d v s intyg, protokoll eller annan handling som visar att du har

de övrigas uppdrag att ansöka om registreringen. (Kan ersättas av intyg från

avgående företrädaren.)

Ansökningsavgiften  

För anmälan om ändring av älgjaktområden är avgiften 2 300 kr, enligt 

Naturvårdsverkets bestämmelser. Avgiften ska sättas in på Länsstyrelsens i Örebro 

läns bankgiro 5051-7671. 

För ändring av företrädare eller anslutning av hela tidigare registrerade licensområden 

till älgskötselområden utgår ingen registreringsavgift. För anslutning av oregistrerad 

mark gäller ovanstående ansökningsavgift. 

Ansökan ska ges in till Länsstyrelsen, 701 86 ÖREBRO, senast den sista januari 

för att kunna gälla inför kommande jaktår. 
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