
Ansökan om ändring av viltvårdsområde 
 
Ett viltvårdsområde (VVO) är en sammanslutning av fastigheter med syfte att genom 
bättre samordning av jakten över ett större område gynna jakt och viltvård. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om bildande av ett viltvårdsområde. Bildandet regleras 
genom lagen om viltvårdsområden. Ett VVO bildas genom majoritetsbeslut och 
omfattar ofta en by eller ett skifteslag. I samband med bildandet ska länsstyrelsen 
pröva och fastställa stadgar för viltvårdsområdesföreningen i de hänseenden som 
anges i 16 § lag om viltvårdsområden. 
 
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. Det räcker att skicka in dom sidor som ansökan avser. 

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

B. Vidare bör det anges vad ansökan avser. Sätt kryss i tillämplig ruta. 

C. Ansökan om anslutning av fastigheter: Företrädaren fyller i namn på VVO 
och bifogar ansökan av styrelsen, godkännande från fastighetsägare och 
godkännande från ev. tillhörande VVO 

D. Ansökan om uteslutning av fastigheter. Sökande uppger om det är 
fastighetsägare eller företrädare som söker. Om företrädare ska det bifogas     
kallelse till stämma och protokoll från stämman 

E. Är det företrädare som söker om uteslutning anges om viltvårdsområdet och 
fastighetsägare är överens eller oense om uteslutning. Bifoga även 
fastighetsägares godkännande eller nekande. 

F. Uppgift om berörda, fastigheters (fastighetsdelars) beteckningar, om det 
gäller uteslutning eller anslutning, områdets areal i hektar (större 
vattenområden ej medräknade). Förutsättningen för att lägga till en fastighet 
på listan är att fastighetsägaren redan godkänt, om inget annat uppges. Kan 
kopiera till att göra flera sidor vid behov. 

G. Ändring av stadgar, skriv vilken § som ska ändras samt bifoga kallelse och 
protokollet. Kan skrivas som flera sidor. 
 
OBS: OFULLSTÄNDINGT IFYLLD BLANKETT LEDER TILL 

FÖRDRÖJD HANDLÄGGNINGSTID 

 

  
 

 
 
 
 
Ansökningsblankett  
 

  
 

 
 



A. Sökandes uppgifter

B. Ange vad ansökan avser, fyll sedan i motsvarande fält

Anslutning till fastigheter 

C. Ansökan om anslutning av fastigheter (inkludera punkt F)

           Jag företräder 

           ………………………………………………………………….. 
Bifoga:  Ansökan av styrelsen

D. Ansökan om uteslutning av fastigheter (inkludera punkt E och F)

           Jag företräder (ange namn på viltvårdsområde) 

           ………………………………………………………………….. 
Bifoga:       Kallelse till stämma

E. Ange medgivande mellan VVO och fastighetsägare vid uteslutning

          VVO och fastighetsägare är överens om uteslutning 
           Bifoga: alla godkännanden 

          VVO och fastighetsägare är oense om uteslutning 
           Bifoga: alla nekande 

Viltvårdsområde (VVO) Personnummer 

Namn Adress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Uteslutning av Fastigheter    

Ändring av stadgar

Godkännande från fastighetsägare
Godkännande från ev. tillhörande VVO 

Protokoll från stämman

Jag söker för egen fastighet



F. Fastigheter i ansökan

Markägarens namn och 
kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning/ar (t.ex. Mjölby 1:2 del av 1:29) Ansluta Utesluta Areal (ha) 

Bifoga:        Kartor 



H. Ändring av stadgar 
 

Vilken § som ska ändras? 

…………………………. 

Ny lydelse: 

 

 

 

 

 

 

 

Bifoga: Kallelse till stämma 1, protokoll från stämma 1 
             Kallelse till stämma 2, Protokoll från stämma 2 

 

Vilken § som ska ändras? 

…………………………. 

Ny lydelse: 

 

 

 

 

 

 

 

Bifoga: Kallelse till stämma 1, protokoll från stämma 1 
             Kallelse till stämma 2, Protokoll från stämma 2 

 
 



 

Skicka in din ansökan: 
Skicka din ansökan via e-post dalarna@lansstyrelsen.se Eller via vanlig post till:  

Länsstyrelsen i Dalarna  
Enheten för vilt 
791 84 Falun 

För info om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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