REGISTRERING AV OMRÅDE FÖR ÄLGJAKT
Två typer av älgjaktsområden
•

Älgskötselområde: Jakt efter älg får ske utan licens inom ett område som
länsstyrelsen har registrerat.

•

Licensområde: Jakt efter älg får ske efter licens av länsstyrelsen och inom ett område
som länsstyrelsen har registrerat.

Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgjakt och vara av sådan storlek att det medger en
avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område
som älgskötselområde, om området inte uppfyller dessa krav.
Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för
älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område som licensområde eller besluta om
avregistrering, om områdets beskaffenhet inte medger en avskjutning av minst en älgkalv om
året.
Länsstyrelsen får vidare besluta att avregistrera ett område som inte uppfyller kraven, eller om
förvaltningen inte sker i enlighet med de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd
av Jaktlagen (1987:259).
På oregistrerad mark får jakt efter älg avse endast älgkalv under maximalt tre jaktdagar.

Registreringsavgift
Från och med 1 januari 2012 är avgiften 2300 kronor. Avgiften betalas in på bankgiro 50518745. Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald.
För anmälan om byte av företrädare för registrerat område ska ingen avgift utgå. Avgift ska
inte heller betalas vid registrering av ett älgskötselområde om ett eller flera tidigare
registrerade licensområden överförs till ett sådant, eller vid Länsstyrelsens beslut om ändrad
registrering vid avregistrering av ett älgjaktområde utan ansökan.

Ansökan ska innehålla
A Uppgift om sökandens namn, adress och telefonnummer, Om det tilltänkta området har ett
namn bör det antecknas. Vidare bör det anges om sökanden söker registrering av område för
egen del eller om ansökan gäller för t ex jaktlag eller viltvårdsområde. Sätt kryss i tillämplig
ruta.

B Uppgift om i vilken kommun och församling huvuddelen av området är beläget.
C Vid sammanslagning, uppgifter om sammanslagna områden.
D Vid ändring, uppgifter om vilka fastigheter som tillkommer eller försvinner från området.
E Samtliga fastigheter som ska ingå.
F Till ansökan ska bifogas
•

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

•

Handlingar som styrker rätten till älgjakt inom området och i förekommande fall
fullmakt att sökanden äger föra övriga jäkträttshavares talan i ärendet.

•

Skötselplan för älgskötselområde.

G Övriga upplysningar.
Bokstäverna A – G återfinns vid respektive uppgift i ansökningsblanketten.

Vad händer sen?
Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras 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 m.m. meddelas årligen skriftligen och i
ortspressen samt på Länsstyrelsens hemsida.
OBS! Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald.
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Registrering av område för älgjakt

Ansökan avser:

Ansökan skickas digitalt till:
vastmanland@lansstyrelsen.se

Nybildande av älgskötselområde
Ändring av älgskötselområde

eller via postadressen
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås

Nybildande av licensområde
Nybildande av licensområde

A. Uppgifter om sökanden (jakträttsinnehavare m. m.)
Namn

Födelsedatum (år, månad, dag)

Utdelningsadress (väg, gata, fack, box, postlåda)

Postnummer

Ort

Namn på nuvarande jaktområde

Licensnummer (ex Ä 01-01-001)

E-postadress

Telefon bostad (även riktnr)

Telefon arbete (även riktnr)

B. Områdets belägenhet
Kommun

Församling

C. Sammanslagning
•

Kommer området att bestå av flera tidigare registrerade områden

•

Om Ja, vilka områdesbeteckningar

•

Kommer ytterligare fastigheter att ingå

Ja

Nej

Ja

Nej

(Om ja, ange dessa under E)

D. Ändring
•

Ska området Utökas

•

Vilka fastigheter tillkommer (Notera även att samtliga fastigheter som ska ingå förs in under E)

•

Vilka fastigheter försvinner

Minskas

Fortsätt till nästa sida

Uppdaterad 2018-08-27



Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

721 86 VÄSTERÅS

Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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E. Samtliga fastigheter som ska ingå
Fastighetsbeteckning
(exempal Mjölby 1:27)

Markägarens namn och adress

Areal odlad
mark (hektar)

Summa:
Fortsättning på separat ark

Areal totalt:

F. Bilagor
Till ansökan bifogas:
Karta
Intyg/kontrakt
Skötselplan (älgskötselområde)

G. Övriga upplysningar

Sökandens namnunderskrift
Datum

Underskrift

Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen i Västmanlands län: Telefon 010-224 90 00 (växel)
För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Areal övrig
mark (hektar)

