Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den
31 januari för att hinna bli beslutad före
årets älgjakt. För en snabb handläggning
krävs tydligt ifyllda blanketter och kartor.
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Skicka ansökan till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

ÄLG: Ansökan om nybildande eller ändring av älgskötselområde
eller licensområde
Den här ansökan ska skickas in av älgskötsel- eller licensområdets företrädare.
Om du är jakträttshavare och vill avregistrera en fastighet, så ska du göra det via älgskötsel- eller
licensområdets ordförande. Är detta inte möjligt, ska du fylla i och skicka in blanketten ÄLG
Registrering/avregistrering av fastigheter för jakträttshavare till Länsstyrelsen.
Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och texta tydligt. Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan
kan Länsstyrelsens beslut komma att upphävas. Använd gärna Lantmäteriets karttjänst
https//minkarta.lantmateriet.se/ för att hitta rätt fastighetsbeteckning. Har ni frågor om registrering
kan ni kontakta någon av Länsstyrelsens vilthandläggare. Kontaktuppgifter finns på Länsstyrelsens
webbplats.
Kontrollera så att du har gjort följande i din ansökan innan du skickar in den

☐ Bifogat den ifyllda blanketten ÄLG Registrering/avregistrering av fastigheter för jakträttshavare
☐ Bifogat en karta där fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar tydligt framgår

☐ Betalat in ansökningsavgiften på 2 300 kr till bankgiro 5042-1254. Du behöver inte betala någon
avgift om ansökan endast avser avregistrering av fastigheter, eller om ett eller flera
licensområden i sin helhet överförs till ett älgskötselområde.

☐ Bifogat förslag på älgskötselplan (gäller endast vid ansökan om nybildande av
älgskötselområde).

Ansökan
1. Information om området

☐Licensområde för älgjakt

Ange registreringsnummer för älgjaktområdet
Ange nummer på älgförvaltningsområde (ÄFO)

☐ Älgskötselområde
2. Åtgärd

☐ Nybilda älgjaktområde (fyll i kontaktuppgifter, gå sedan vidare till A).
☐ Ändra eller slå ihop befintliga älgjaktområden (fyll i kontaktuppgifter, gå sedan vidare till B).
Postadress
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon
010-224 40 00 (vxl)

Webb
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

E-post
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter till älgjaktområdets företrädare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

E-post

Telefon

Postort

A. Nybildande av älgjaktområde
Området ligger i kommun

Området ligger i församling

Önskat namn på jaktområdet
Ansöker ni om att samregistrera hela befintliga älgjaktområden?
☐ Nej
☐ Ja – ange dessa områdens registreringsnummer (till exempel 14-01-02-003-A):
☐ Utrymmet räcker inte, jag bifogar kompletterande förteckning

B. Ändring eller sammanslagning av befintliga älgjaktområden
Vilken ändring vill du göra?
☐ Registrering av fastigheter
☐ Avregistrering av fastigheter
☐ Samregistrering av hela befintliga älgjaktområden – ange dessa områdens registreringsnummer (till exempel 14-0102-003-A):

☐ Utrymmet räcker inte, jag bifogar kompletterande förteckning

Underskrift sökande
Ort och datum

Underskrift

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon
010-224 40 00 (vxl)

Webb
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post
vastragotaland@lansstyrelsen.se

