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Ansökan

LÄNSSTYRELSEN

Skicka ansökan till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

VÄSTRA GÖTALANDS LÄ

Ansökan om registrering eller ändring av älgskötselområde, licensområde
och/eller kronhjortsskötselområde
Detta är en ansökan om att registrera (nybilda) eller ändra ett älgskötselområde, licensområde och/eller
kronhjortsskötselområde. Denna ansökan ska skickas in av älgskötsel- eller licensområdets ordförande.
Om du är jakträttshavare och vill avregistrera en fastighet ska du göra det via älgskötsel- eller
licensområdets ordförande. Är detta inte möjligt ska du fylla i och skicka in blanketten "Ansökan
om registrering/avregistrering av fastigheter" till Länsstyrelsen.
Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och texta tydligt. För en snabb handläggning krävs tydligt
ifyllda blanketter och kartor. Har ni frågor om registrering kan ni kontakta någon av Länsstyrelsens
vilthandläggare. Kontaktuppgifter finns på Länsstyrelsens webbplats.
Senaste ansökningsdatum:

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Ansökningsavgift:

Vid ansökan som gäller älgjaktsområden ska ni betala en
ansökningsavgift på 2 300 kr. Betala in avgiften till Bg 5042-1254 i
samband med att ni skickar in ansökan.
Ni behöver inte betala någon avgift om ansökan endast avser
avregistrering av fastigheter eller om ett eller flera licensområden i sin
helhet överförs till ett älgskötselområde. Vid ändring eller registrering
av ett KSO behöver ni inte heller betala någon avgift.

Ansökan

Ange registreringsnummer för
skötsel- eller licensområdet:

1. Områdestyp
☐ Licensområde (gäller endast
älg)
☐ Älgskötselområde (ÄSO)
☐ Kronhjortsskötselområde (KSO)

Fyll i båda rutorna om ansökan gäller både älgoch kronhjortsskötselområde

}

2. Åtgärd
☐ Registrera (nybilda) skötsel-/licensområde (fyll i punkt 3 nedan, gå därefter till nästa sida A).
☐ Ändring eller sammanslagning av befintliga skötsel-/licensområden (fyll i punkt 3 nedan, gå
därefter till B).
3. Till ansökan finns bifogat (båda handlingarna är obligatoriska)
☐ Ansökan om registrering/avregistrering av fastigheter (finns på Länsstyrelsens webbplats).
☐ Karta där fastighetsgränser för samtliga fastigheter som ska registreras/avregistreras i
området tydligt framgår.

Postadress
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010 224 4000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

A. Registrering (nybildande) av älgskötselområde, licensområde
och/eller KSO
Uppgifter om skötsel-/licensområdets företrädare
Namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata/ box, postnummer
och ortnamn)

Telefonnummer bostad (även riktnr)
Hem:
Mobil:
E-postadress

Underskrift av sökande
Datum och ort

Underskrift

Området ligger
i: ÄFO:
Kommun:

Församling:

Önskat namn på jaktområdet:

Ansöker ni om att samregistrera hela befintliga älgjaktsområden?
☐ Nej ☐ Ja
(Om ja, ange dessa områdens registreringsnummer t ex 37-02-137-A)

☐ Utrymmet räckte inte. Kompletterande förteckning finns.
Ansöker ni om att registrera fastigheter som idag är oregistrerade eller tillhör ett
befintligt älgjaktsområde?

Kom ihåg att
Samtliga fastigheter som ska registreras i området måste även finnas angivna i Ansökan
om registrering/avregistrering av fastigheter och vara tydligt markerade på en karta. De
två ansökningsblanketterna samt karta ska skickas in tillsammans. Vill ni registrera ett KSO
över samma areal som ett befintligt älgjaktområde krävs inte båda dessa handlingar,
kontakta Länsstyrelsens vilthandläggare för mer information.
Postadress
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010 224 4000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

B. Ändring eller sammanslagning av befintliga älgskötselområden,
licensområden och/eller kronhjortsskötselområden
Uppgifter om skötsel-/licensområdets företrädare
Namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata/ box, postnummer
och ortnamn)

Telefonnummer bostad (även riktnr)
Hem:
Mobil:
E-postadress

Underskrift av sökande
Datum och ort

Underskrift

Området ligger
i: ÄFO:

Kommun:

Uppgifter om skötsel-/licensområdet
Namn:

Registreringsnummer:

Ändring som vill göras
☐ Registrering av fastigheter ☐ Avregistrering av fastigheter
☐ Samregistrering av hela befintliga jaktområden (ange dessa områdens
registreringsnummer, t ex 37-02-137-A)

☐ Utrymmet räcker inte. Kompletterande förteckning
finns.

Kom ihåg att
Samtliga fastigheter som ska registreras/avregistreras i området ska finnas angivna i
"Ansökan om registrering/avregistrering av fastigheter" och vara tydligt markerade på
en karta. De två ansökningsblanketterna och karta ska skickas in tillsammans.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Postadress
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010 224 4000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

