INFORMATION OM ANSÖKAN OM
REGISTRERING AV OMRÅDE FÖR
ÄLGJAKT

Älgjakten kan bedrivas antingen som licensierad
och då ska området vara registrerat som
licensområde eller som jakt efter enbart kalv
(fria kalvjakten). Älgjakt kan även bedrivas
inom ett älgskötselområde. För älgskötselområde gäller registreringskravet, men älgjakt
får bedrivas utan licens enligt skötselområdets
riktlinjer.
Information
så här fyller du i blanketten
Ansökan om registrering görs hos länsstyrelsen i
det län där området eller större delen av
området är beläget.
A. Kryssa för vad ansökan avser
B. Uppgift om sökandens namn, adress,
telefonnummer och eventuell epostadress. Om det tilltänkta området
har ett namn bör detta antecknas.
Vidare bör det anges om sökanden
söker registrering av område för egen
del eller som företrädare
C. Uppgift om i vilket
älgförvaltningsområde markerna är
belägna. Karta över
älgförvaltningsområdenas sträckning
finns på länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane
Ange när ansökningsavgiften är betald.
D. Uppgift om berörda, fastigheters
(fastighetsdelars) beteckningar och
markägarens namn och områdets
landareal i hektar

Postadress

Besöksadress

E. Skriv under ansökan. När du skriver
under försäkrar du att markägare och
jakträttshavare samtycker till
registreringen.
F. Till ansökan ska bifogas en karta i skala
1:20 000 eller en karta i annan, av
länsstyrelsen godkänd skala, som
utvisar fastighetsgränserna. På kartan
ska områdets gränser vara tydligt och
fullständigt inritade.
Länsstyrelsens handläggning
Viktigt att notera är att ansökan ska ha
inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april
för att jakt ska kunna ske samma kalenderår.
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. Även jakttidens
början, dess längd, avskjutningsbestämmelser
med mera meddelas årligen.
Avgift
Avgiften för nyregistrering eller tillägg av mark
är 2 300 kr. Avgiften ska sättas in på
Länsstyrelsen Skånes bankgiro 102-2847.
Inbetalningen märks med sökandens namn.
Ansökan behandlas inte förrän avgiften har
kommit in till Länsstyrelsen.
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ANSÖKAN OM REGISTRERING AV
OMRÅDE FÖR ÄLGJAKT

Ansökan skickas till
skane@lansstyrelsen.se
För mer information kontakta:
Skane@lansstyrelsen.se eller växel
010-224 10 00

Så här hanterar vi dina
personuppgifter

Information om hur vi
hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/
dataskydd.

INFORMATION OM ANSÖKAN OM
REGISTRERING AV OMRÅDE FÖR
ÄLGJAKT

A. Ansökan avser (var god kryssa i det som gäller)
Registrering av licensområde
Registrering av älgskötselområde
Tillägg av mark till befintligt licensområde med nummer
Tillägg av mark till befintligt älgskötselområde med nummer

B. Sökande (företrädaren)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Jag söker som företrädare för
Älgskötselområdet

Ort

Jag söker för eget licensområde
Jaktlag inom Licensområde

C. Ange inom vilket Älgförvaltningsområde markerna ligger (Nordväst, Mellersta norra,
Nordöst, Mellersta eller Södra)
ÄFO

Ansökningsavgift betald den

D. Fastighet och areal som ansökan avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Areal hektar

Adress

Fastighetsbeteckning

Postnr

Fastighetsägare

Postnr

Ort

Fastighetsägare

Besöksadress

Skog

Odlat

Totalt

Skog

Odlat

Skog

Odlat

Areal hektar

Adress

Postadress

Totalt

Areal hektar

Adress

Fastighetsbeteckning

Ort

Postnr

Ort

Totalt

Telefon

Bankgiro

E-post

www

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00 vx

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV
OMRÅDE FÖR ÄLGJAKT

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Adress

Fastighetsbeteckning

Postnr

Ort

Fastighetsägare
Adress

Fastighetsbeteckning

Areal hektar

Skog

Odlat

Skog

Odlat

Skog

Odlat

Areal hektar
Postnr

Ort

Fastighetsägare

Adress

Totalt

Totalt

Areal hektar

Postnr

Ort

Totalt

Summa areal för
ansökt område

E. Den som undertecknar ansvarar för att markägare och jakträttsinnehavare samtycker till den angivna
registreringen.
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

F. Bilagor
Karta

Skötselplan för älgskötselområde

Antal bilagor

