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ANSÖKAN OM JAKT PÅ 
ALLMÄNT VATTEN 
Ansökan skickas till: 
skane@lansstyrelsen.se 

eller till

Länsstyrelsen Skåne 
291 86 Kristianstad 

Ansökningsavgiften 1 660 kronor betalas till länsstyrelsens bankgirokonto 102-2912. Länsstyrelsen 
får inte behandla ansökan förrän ansökningsavgiften är betald. 

Uppgifter om sökanden 
Namn: 

Personnummer: 

Yrke: Folkbokföringsort: 

Telefonnummer, dagtid: E-post: 

Adress: 

Postnummer och ortsnamn: 

Har avlagt jägarexamen: 
 Nej        Ja, år: __________ 

Kommun/-er där jakten kommer att bedrivas: 

Särskilda skäl för ansökan (vänligen fortsätt på nästa sida eller annat papper om utrymmet inte räcker till): 

 Postadress    Besöksadress Telefon Telefax  Bankgiro E-post www
 205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se  www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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ANSÖKAN OM JAKT 
PÅ ALLMÄNT VATTEN 

Särskild information 
12 § Jaktlagen (1987:259): På allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand har fastighetsägaren 
jakträtt intill etthundra meter från strandlinjen. Om detta skulle medföra att flera fastighetsägare får jakträtt 
på samma vattenområde, skall var och en av dem ha jakträtt på den del av jaktområdet som är närmast 
hans strand. På annat allmänt vatten liksom på holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman, 
får jakt bedrivas endast efter särkskilt tillstånd. 

47§ Jaktförordningen (1987:905): Genom beslut i det enskilda fallet eller genom föreskrifter får länsstyrel-
sen meddela tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 
§ andra stycket jaktlagen (1987:259).

När enskilda jakttillstånd meddelas, bör företräde ges åt personer som är fast bosatta i skärgården eller vid 
kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa 
områden. 

Särskilda skäl för ansökan (fortsättning från föregående sida): 
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