ANSÖKAN om
Ändring av jaktområde

1(3)

Datum

ANSÖKAN AVSER:
OBS. Du kan endast kryssa i ett alternativ per ansökan

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA
eller uppsala@lansstyrelsen.se

Ändring av företrädare för älgjaktområdet
Ändring av företrädare för kronhjortsskötselområde
Ändring av registrerat älgjaktområde
Ändring av registrerat kronhjortsskötselområde

UPPGIFTER OM SÖKANDE
Jaktområdets namn

Företrädarens namn

Adress (väg, gata, box, postlåda)

Postnr/postort

Personnummer

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

E-post

UPPGIFTER OM NY FÖRETRÄDARE (Fyll endast i om detta är vad ansökan avser)
Företrädarens namn

Adress (väg, gata, box, postlåda)

Postnr/postort

Personnummer

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

E-post

UPPGIFTER OM FÖRÄNDRINGAR I OMRÅDETS AREAL
Området ska omregistreras till
Älgskötselområde
Utökas med följande fastighet/område, enl. nedan

MARKÄGARE(markägarens namn och adress)

Sammanföras med område nr
Minskas med följande fastighet/område, enl. nedan

Licensområde

OMRÅDE (fastighetsbeteckningar, ex Mjölby 1:27)

LANDAREAL(areal hektar)

SUMMA
Fortsättning på nästa sida

Sökandens underskrift (gäller samtliga uppgifter i blanketten)
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

BILAGOR (markera de bilagor som följer med ansökan)
Karta

GIS-skikt (shape-fil)

Intyg om samtycke/ kontrakt o dyl.

Skötselplan

Kvitto på betald registreringsavgift (gäller endast älgjaktsområden)

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

ANSÖKAN om
Ändring av jaktområde
Datum

MARKÄGARE (markägarens namn och adress)

OMRÅDE (fastighetsbeteckningar, ex Mjölby 1:27)

LANDAREAL(areal hektar)

SUMMA

Fortsättning på separat papper.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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ANSÖKAN om
Ändring av jaktområde

3(3)

Datum

HUR DU FYLLER I EN ANSÖKAN OM ÄNDRING AV JAKTOMRÅDE
Notera att ju mer utförlig din ansökan är desto snabbare kan länsstyrelsen hantera din
ansökan och du kan få besked i ärendet.
Ansökan om ändring av jaktområde
Ange vilken typ av ändring som du ska göra för ditt
jaktområde genom att kryssa i rätt alternativ längst upp till
vänster.

Aktuella fastigheter
Lista de fastigheter, eller delar av fastigheter som ansökan
avser (ex Mjölby 1:27, Mjölby 1:27,2 eller liknande). Ange
även markägarens kontaktuppgifter samt fastighetens eller
del av fastighetens areal. Ange areal i hektar.

Observera att du bara kan kryssa i ett alternativ per ansökan.

Byte av företrädare för jaktområdet
Ange person- och kontaktuppgifter till den person som är
nuvarande
kontaktperson.
Ange
personoch
kontaktuppgifter till den person som ska ta över som
företrädare för det jaktområde som ansökan avser. Ange
även om namnet på jaktområdet om ansökan berör ett
befintligt område.

Bilagor
En karta där aktuella fastigheter, eller delar av fastigheter,
tydligt framgår ska bifogas ansökan. Fastighetsgränserna
ska tydligt synas. Alternativ till karta är att skicka en Shapefil som kan läsas av ett GIS-program. I filen ska aktuella
fastigheter vara markerade.
Om ansökan berör annan mark ön den du själv äger ska intyg
om samtycke/ kontrakt o dyl. till registreringen bifogas.
Sådan blankett finns på Länsstyrelsens hemsida:
www.lansstyrelsen.se/uppsala

Registreringsavgift
En avgift kan komma att krävas in i samband med ansökan om
ändring av jaktområde för älgjakt. Avgift behöver inte betalas om
mark avregistreras från ett befintligt jaktområde.
Avgiften är 2300 kronor och ska sättas in på Länsstyrelsens
bankgiro 5052-1848. Det är viktigt att avgiften går att koppla
samman med ansökan. Det görs exempelvis genom att ange namnet
på sökande, jaktområdets namn eller motsvarande.
Om ansökan avser ett licensområde som ska övergå till ett
älgskötselområde behöver ingen avgift betalas.

Sista ansökningsdatum
Om din ansökan syftar till att lägga till fastigheter till ditt
jaktområde och för att din ansökan ska kunna hanteras inför
kommande jaktstart så ska den vara hos Länsstyrelsen senast den
31 januari.

Om ansökan rör ett skötselområde för älg eller kronhjort och
ansökan är en nyregistrering ska en skötselplan bifogas
ansökan. En skötselplan kan även behövas om arealen för
området förändras betydande som följd av ansökan om
registrering.

Detta gäller inte om det handlar om att avregistrera mark från ett
befintligt jaktområde, sådan ansökan kan göras under hela året.

Personuppgifter
Länsstyrelsen registrerar och behandlar de personuppgifter
som du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera din
ansökan på ett smidigt sätt och fullgöra våra
arbetsuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt
bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Anmälan skickas till
Länsstyrelsen i Uppsala län 751
86 UPPSALA
Eller via e-post till: uppsala@lansstyrelsen.se
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