
ANSÖKAN  
om registrering av område för älgjakt 

Datum    
 
……………………………….   

 
 
Ansökan avser registrering som 
  

 licensområde    Länsstyrelsen i Örebro län 

 älgskötselområde  701 86  ÖREBRO 

 
A  Uppgifter om sökanden (företrädaren) 
Namn Tel nr bost (även riktnr) 

 
Tel nr dagtid 
 
 

Postadress (väg, gata, pl ) Postnr och ortnamn Eventuell e-postadress 
 
 

Jag företräder (namn på jaktlag, viltvårdsområde, klubb 
etc) 
 
 

 Jag söker för egen del 

 

 
B  Områdets belägenhet 
Kommun 
 
 

 
C  Markägare  D  Område                E  Areal * 
 
Markägarens namn och adress 

 
Fastighetsbeteckning/ar 
(t ex Mjölby 1:2, del av 1:29) 

Areal 
 
Odlad  

(hektar) 
   
Övrig 

 
 

   

 
 

   
 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

     
   Totalareal: 

 
 

Sökandens underskrift 
 
 
…………………………………………………………………..          * Exklusive vattenområden !  
 
 

F, G, H  Bilagor 

 Karta     Intyg, kontrakt o dyl     Skötselplan   ……………………... 



Instruktioner om hur blanketten för registrering fylls i 

Bokstäverna A - H återfinns vid respektive uppgift i ansökningsblanketten. Ansökan om 

registrering görs hos länsstyrelsen i det län där området eller större delen av detta är 

beläget. 

A    Uppgift om sökandens namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. 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    Markägarens namn och adress. 

D    Uppgift om berörda, fastigheters (fastighetsdelars) beteckningar. 

E    Områdets landareal i hektar (större vattenområden ej medräknade). 

F    Karta i skala 1:20 000 eller karta i annan av länsstyrelsen godkänd skala som utvisar 

fastighetsgränserna. På kartan ska områdets gränser vara tydligt och fullständigt inritade. 

G    Handlingar som styrker rätten till älgjakt inom området och i förekommande fall fullmakt att 

sökanden har rätt att föra övriga jakträttshavares talan i ärendet. 

H    Skötselplan för älgskötselområde (om länsstyrelsen föreskriver detta.) 

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 årligen utan att ansökan behöver 

lämnas in, såvida inte länsstyrelsen beslutar annat. Jakttidens början, dess längd, 

avskjutningsbestämmelser m m meddelas årligen skriftligen eller i ortspressen. 

Avgift 

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till 

Länsstyrelsen, enligt jaktförordningen (1987:905) och Naturvårdsverkets föreskrifter om 

jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). Avgiften ska sättas in på Länsstyrelsens i Örebro 

läns bankgiro 5051-7671. På talongen bör anges att det gäller "Registrering av 

älgjaktsområde". Vid inbetalning ska anges ”Registrering älgjaktområde”, samt sökandens 

namn. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats. 

Så behandlar vi dina personuppgifter (Länsstyrelsen)

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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