ANSÖKAN om registrering
av jaktområde för älgjakt
Datum

Checklista för fullständig ansökan
Fyll i alla uppgifter i blanketten

Diarienummer
Fylls i av länsstyrelsen

Länstyrelsen Västerbotten
Naturvårdsenheten
901 86 UMEÅ

Betala in 2300 kr på bankgiro 5050-8720
Bifoga karta över jaktområdet där yttergränser är tydligt utmärkta
Godkännande från jakträttshavare att marken registreras som jaktområde (bifoga ev. jakträttsavtal)
Skriftligt godkännande från jaktområde där marken är registrerad idag
ANSÖKAN avser
Registrering som licensområde
Registrering som älgskötselområde
Uppgifter om sökanden (jakträttsinnehavaren mm)
Företrädare för jaktområde							

Jaktområdes nr (fylls i av länsstyrelsen)

c/o									

Adress

Postnr, postadress							

Telefon (bostad)				

Telefon (arbete)

Jaktområdets belägenhet
Kommun									

Markägare				

Markägarens namn och adress						

Lst 24 15 01 - 1201

Sökandens underskrift							

* Större vattenområde får inte räknas in.

Församling

Jaktområde				

Areal*

Fastighetsbeteckning(ar)					

Areal, hektar

Summa

0

Upplysningar /Anvisningar
Jakt efter älg får endast ske inom område som Länsstyrelsen har registrerat som licensområde eller älgskötselområde.
Jakt som enbart avser kalv får dock ske på mark som inte är registrerad.
På oregistrerad mark får under högst fem dagar fällas ett obegränsat
antal kalvar.
I ett älgskötselområde får jakten bedrivas utan licens. Ett älgskötselområde ska tåla en årlig avskjutning av minst 10 vuxna älgar/år. Jakttiden
ska vara minst 70 dagar.
Inom licensområde krävs licens av Länsstyrelsen. Ett licensområde
skall vara av sådan storlek att det är biologiskt möjligt och önskvärt att
fälla minst en årskalv per år. Om området medger en avskjutning av
minst en årskalv om året registreras det som licensområde. Jakttiden
ska vara minst 70 dagar.
Ansökan

Ansökan ska lämnas, senast den 31 januari, till Länsstyrelsen som
inrättat det älgförvaltningsområde där hela eller större delen av jaktområdet är beläget.

Till ansökan
ska bifogas

Karta ska alltid bifogas. På kartan ska berörda fastighetsgränser tydligt
markeras, helst med avvikande färg. Även områdets läge i kommunen
ska framgå av kartan.
Om sökande och markägare inte är samma person ska intyg eller
utredning som styrker sökandens rätt till älgjakt också bifogas. (Avser
ansökan registrering av licensområde, vars gränser överensstämmer
med av Länsstyrelsen fastställt viltvårdsområde, behöver uppgiften inte
lämnas).

Avgift

Avgift för ansökan om registrering, 2300 kronor, ska erläggas samtidigt
med att ansökan inges till Länsstyrelsen. Ansökan kan inte prövas förrän avgift erlagts.
Avgift krävs inte vid
- anmälan om utbyte av företrädare för registrerat jaktområde (adressändring)
- ansökan där licensområde önskar bilda/ingå i älgskötselområde.
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Avgiften betalas till Länsstyrelsen Västerbotten, bankgiro 5050-8720.

