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Ansökan
Registrering av jaktområde eller ändring av
befintligt jaktområde för älg och kronhjort
Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering
Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska
därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Datum

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Ansökan avser:

Diarienummer (Fylls i av Länsstyrelsen)

Jaktområde:

Nyregistrering

Älgskötselområde

Ändring av befintligt registrerat jaktområde

Licensområde för älgjakt

Byte av företrädare

Kronhjortsskötselområde

Checklista för ansökan:
Fyll i alla uppgifter i blanketten.
Betala in 2 300 kr på bankgiro 5051-5634 om ansökan avser registrering eller ändring av jaktområde för älgjakt (OBS se anvisningar).
Bifoga karta över jaktområde där yttergränser är tydligt märkta.
Skriftligt godkännande från jaktområdet där marken skall registreras.
Godkännande från jakträttshavare att marken registreras som jaktområde (bifoga eventuellt jakträttsavtal).

Jaktområdets namn
(Vid ändring av befintligt område eller nyregistrering):
Befintligt eller önskat registrerat namn för jaktområdet

Registreringsnummer (Vid ändring av befintligt område):
Länsstyrelsens registreringsnummer

Uppgifter om sökanden
Företrädare för jaktområdet
Telefonnummer

Adress
E-postadress

Postnummer och postadress

Uppgifter om ny företrädare
Ny företrädare för jaktområdet

Personnummer

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Postnummer och postadress

Jaktområdets belägenhet
Kommun

Församling

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

WEBB

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

010-225 30 10

jamtland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/jamtland
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Tillägg av areal
Markägarens namn och adress

Fastighetsbeteckning/ar (t ex Åby 1:2, del av 1:29)

Areal (hektar) *

Summa

*Större vattenområde får inte räknas in.

0,00

Borttag av areal
Markägarens namn och adress

Fastighetsbeteckning/ar (t ex Åby 1:2, del av 1:29)

Areal (hektar)

Summa

0,00
Ingår fastigheten/-erna även i viltvårdsområde?

Ja

Nej

Om ja, ange namn på viltvårdsområdet:
Datum och ort

Sökandens underskrift *

Namnförtydligande

* Du som undertecknar ansvarar för att markägare/jakträttsinnehavare samtycker till registrering.

Bilagor
Karta

Intyg, kontrakt, protokoll och dylikt

Skötselplan (vid ny ansökan Älgskötselområde/ Kronhjortsskötselområde
eller betydande arealförändring för befintligt område)
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Upplysningar /Anvisningar
Jakt efter älg får endast ske inom område som Länsstyrelsen har registrerat som licensområde eller
älgskötselområde. Jakt som enbart avser kalv får dock ske på mark som inte är registrerad.
I ett älgskötselområde får jakten bedrivas utan licens. Ett älgskötselområde ska tåla en årlig avskjutning av minst 10
vuxna älgar/år. Jakttiden ska vara minst 70 dagar.
Inom licensområde krävs licens av Länsstyrelsen. För att ett område ska kunna registreras som ett licensområde
måste storleken överstiga den beslutade minimiarealen. Det ska vara biologiskt möjligt och önskvärt att fälla minst en
årskalv per år.

Kronhjort
Jakt efter kronvilt får endast ske inom område som Länsstyrelsen har registrerat som kronhjortsskötselområde.
Jakt som enbart avser kronkalv får dock ske på mark som inte är registrerad.
I ett kronhjortsskötselområde får jakten bedrivas utan licens. Kronhjortsskötselområde lämnar in en
kronhjortsskötselplan i samband med ansökan om registrering av jaktområdet.

Ansökan
För ansökan som avser älgjaktsområde ska ansökan lämnas, senast den 31 januari, till Länsstyrelsen som inrättat det
älgförvaltningsområde där hela eller större delen av jaktområdet är beläget. Ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen
av den som företräder licens- eller älgskötselområdet.

Till ansökan ska bifogas
Karta ska alltid bifogas. På kartan ska berörda fastighetsgränser tydligt markeras, helst med avvikande färg. Även
områdets läge i kommunen ska framgå av kartan.
Om sökande och markägare inte är samma person ska intyg om samtycke eller utredning som styrker sökandens rätt
till jakt också bifogas. Sådan blankett finns på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/jamtland
Om ansökan rör ett skötselområde för älg eller kronhjort och ansökan är en nyregistrering ska en skötselplan bifogas
ansökan. En skötselplan kan även behövas om arealen för området förändras betydande som följd av ansökan om
registrering.

Avgift
Avgift för ansökan om registrering, 2 300 kronor, ska erläggas samtidigt med att ansökan inges till Länsstyrelsen.
Ansökan kan inte prövas förrän avgift erlagts. Avgiften betalas till Länsstyrelsen Jämtlands län, bankgiro 5051-5634.
Avgift krävs inte vid:
» anmälan om utbyte av företrädare för registrerat jaktområde (adress- ändring)
» ansökan där du begär utträde ur ett älgjaktområde utan att ansöka om ny anslutning till annat jaktområde
» ansökan där licensområde önskar bilda/ingå i älgskötselområde.
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Information
Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era
handlingar digitalt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se
Det är tillräckligt att handlingar skickas via e-post. Du ska därför inte skicka in samma handlingar på
annat sätt.

Så här skickar du in blanketten
» Skriv ”Registering av jaktområde eller ändring av befintligt jaktområde” i ämnesraden i det mejl
ni skickar till oss.
» Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
» Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
» Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på vår webb lansstyrelsen.se/jamtland
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