
        

 

 
 

 
 
         

        
 

 
 
 
 

 
       

       

            

               

  
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                           

 
   

   

 
          

 
             

 
  

 
        

          
    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

      

 
 

 
                 

           

         

     

  

  

Område nummer 

Ansökan nummer 

ANSÖKAN om registrering av Datum Fylls i av Länsstyrelsen 

kronhjortsskötselområde 

………………………………. 

Länsstyrelsen i 

A Uppgifter om sökanden (jakträttsinnehavare m m) 
Namn Personnummer Telefon bost. (även riktnr.) 

Utdelningsadress (väg, gata, fack, box, postlåda) Postnummer och ortnamn Telefon arb. (även riktnr.) 

Namn på nuvarande jaktlag, jaktklubb, jaktvårdsområde etc (t ex Berga jaktlag) Området har inte något särskilt 

namn 
Sökanden företräder 

jaktlaget jaktklubben jaktvårdsområdet Registrering av område sökes för egen del 

B Områdets belägenhet 
Kommun Församling 

Sammanfaller kronhjortsskötselområdet med ett befintligt älgskötselområde kan älgskötselområdets 

registreringsnummer anges här Ä…………………………………. (karta samt uppgifterna C och D behöver då 

inte inlämnas). 

C Markägare D Område E Areal * 
Markägarens namn och adress Fastighetsbeteckning(ar) (exempel: Mjölby1:27, del 

av 1:29) 
Areal, hektar 
Odlad 
mark 

Övrig 
mark 

Summa 

Areal totalt 

Sökandens underskrift (gäller även uppgifter på baksidan) 

……………………………………………………………………. 

F, G, H, I Bilagor Fortsättning på baksidan 

Till ansökan bifogas Karta 

Intyg/kontrakt o dyl 

Skötselplan för kronhjortsskötselområde Antal bilagor 

* Vattenområde av betydenhet undantagna 



        
          

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

        

 
     

C Markägare D Område E Areal * 
Markägarens namn och adress Fastighetsbeteckning(ar) (exempel: Mjölby1:27, del 

av 1:29) 
Areal, hektar 
Odlad 
mark 

Övrig 
mark 

Fortsättning på separat papper 

Summa 

Areal totalt 

* Vattenområde av betydenhet undantagna 
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