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Fylls i av länsstyrelsen 
Område nummer 

Ansökan om registrering av område för älgjakt 

Ansökan avser 

Registrering som licensområde Registrering som älgskötselområde 

A. Uppgifter om sökanden (jakträttsinnehavare med mera)

Namn Personnummer 

Adress Postadress 

E-postadress Telefon dagtid 

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

Sökanden företräder 

 jaktlaget jaktklubben viltvårdsområdet registrering av området söks för egen del 

B. Områdets belägenhet

Kommun Församling 
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C. Markägare D. Område E. Landareal

Markägarens namn och adress Fastighetsbeteckning (ex Mjölby 1:27, del av 1;29) Areal, hektar 

Summa areal 
Fortsättning på nästa sida

Länsstyrelsen Västernorrland    871 86 HÄRNÖSAND 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19    Tel: 0611-34 90 00     Fax: 0611-34 93 72  

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland     E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Du hittar information om hur länsstyrelsen 
behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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C. Markägare D. Område E. Landareal

Markägarens namn och adress Fastighetsbeteckning (ex Mjölby 1:27, del av 1:29) Areal, hektar 

Fortsättning på separat papper 

Transport från föregående sida 

Summa areal totalt 

…………………………………………………………………………………..….. 

Sökandens underskrift (gäller samtliga uppgifter i blanketten) 

Personuppgiftslagen, PUL 1998:204 
Uppgifter om licensområden samt jakträttsinnehavaren registreras i länsstyrelsen jaktadministrativa databas och uppgifter om 
licensområdet presenteras också på länsstyrelsens webbplats. Jakträttsinnehavaren har vid ansökan godkänt att detta sker. 

F, G H, I Bilagor 
Till ansökan bifogas 

  Karta Intyg/kontrakt och dylikt

Skötselplan för älgskötselområde Antal bilagor: 

Ansökan lämnas eller skickas till  

Länsstyrelsen Västernorrland 
871 86 Härnösand 

Se även vår webbplats för mer information: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland. 

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
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Anvisningar för registrering av område för älgjakt 

Älgjaktens organisation 

Älgjakten kan bedrivas antingen som licensierad, och då ska området vara registrerat som 
licensområde eller som jakt efter enbart kalv och då på mark som inte är registrerad. Älgjakt kan 
även bedrivas inom älgskötselområde. För älgskötselområde gäller registreringskravet, men 
älgjakt får bedrivas utan licens. 

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det medger en årlig 
avskjutning av en kalv.  

Ett älgskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det medger vård av en i 
huvudsak egen älgstam jaktförordningen (1987:905).  

På oregistrerad mark får under högst fem dagar fällas ett obegränsat antal kalvar. 

Registrering på länsstyrelsen 

Ansökan om registrering görs hos länsstyrelsen i det län där området eller större delen av detta är 
beläget. 

Senaste ansökningsdatum 

Ansökan ska ges in till länsstyrelsen före utgången av januari månad om inte länsstyrelsen 
föreskriver annat. 

Ansökningsavgift 

Ansökningsavgift ska betalas in i samband med att ansökan inges. Ansökningsavgiften är 2 300 
kronor som sätts in på länsstyrelsens bankgiro 5050-0644. 

Ansökan ska innehålla 

A. Uppgift om sökandens namn, adress och telefonnummer. Om jaktområdet har ett namn bör det
antecknas. Vidare bör det anges om sökanden söker registrering av område för egen del eller
om ansökan gäller för till exempel jaktlag eller jaktvårdsområde. Sätt kryss i tillämplig ruta.

B. Uppgift om i vilken kommun och församling huvuddelen av området är beläget
C. Markägarens namn och adress*
D. Uppgift om berörda fastigheters (fastighetsdelars) beteckningar.*
E. Områdets landareal i hektar (större vattenområden ej medräknade).*

Till ansökan ska fogas 

F. Karta i skala 1:20 000 eller karta i annan av länsstyrelsen godkänd skala som utvisar
fastighetsgränserna. På kartan ska områdets gränser vara tydligt och fullständigt inritade.

G. Handling som styrker rätten till älgjakt inom området och i förekommande fall fullmakt att
sökanden äger föra övriga jakträttshavares talan i ärendet.*

H. Skötselplan för älgskötselområde (om länsstyrelsen föreskriver detta).

Bokstäverna A - H återfinns vid respektive uppgift på ansökningsblanketten. 

*Avser ansökan registrering av älgjaktområde, vars gränser helt överensstämmer med av länsstyrelsen fastställt
viltvårdsområde, behöver uppgifter inte lämnas.
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Vad händer 

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registeras som 
älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.  
 
Länsstyrelsens beslut sänds till sökanden. 
 
Beslut om älgtilldelning vid licensjakt meddelas sökanden i varje särskilt fall utan att ansökan 
behöver inges, såvida inte Länsstyrelsen beslutar annat. 
 
Jakttidens början, dess längd, avskjutningsbestämmelser med mera meddelas årligen skriftligen 
eller i ortspressen. 
 

OBS! Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgift är betald. 
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