
 Ansökan om tillstånd att under 
särskild jakttid få fälla kronvilt 

Ansökan skickas till: 
skane@lansstyrelsen.se

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 15 00

Uppgifter om sökanden 
Namn 

Bostadsadress Postnummer och postadress 

Kontaktuppgifter 
Telefon dagtid (även riktnummer) Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Jaktområdet 
Eventuellt namn på jaktområdet Området har inte något 

särskilt namn 

Kommun (-er) 

Total areal (ha) Varav odlad (ha) Varav skogsmark (ha) Varav övrig mark (ha) 

Ansökan avser att under särskild jakttid fälla 
Antal vuxet handjur Antal vuxet hondjur Antal årskalvar Totalt antal djur 



Område Fastighetsägare Areal 

Fastighetsbeteckning på samtliga fastigheter som ingår i 
det sökta området (till exempel: Torup 1:7) Fastighetsägarens namn samt adress 

Areal, hektar  
(vattenområden undantagna) 

Odlad mark Skogsmark Övrig mark 

Intyg om jakträttsförhållanden – kryssa för de alternativ som stämmer 

Jaktområdet är sammanhängande Sökanden äger all rätt till jakt efter kronvilt på området som anges i ansökan 

Sökanden har fått övriga jakträttshavares uppdrag att ge in ansökan om tillstånd att under särskild jakttid fälla kronvilt 

Underskrift 
Namn Namnförtydligande 

Bilaga 

Till ansökan ska bifogas karta med jaktområdet inritat 



 

Information till ansökan om tillstånd att under särskild 

jakttid få fälla kronvilt 

Länsstyrelsen Skåne får, med stöd av 4 § jaktförordningen och statens 
naturvårdsverks föreskifter, meddela tillstånd att under särskild jakttid få fälla 
kronvilt. Licensområdets storlek ska vara minst 200 hektar välarronderad mark 
med lämplig kronviltsbiotop eller annat område med fast stam. 

Detta gäller för nyregistrering av licensområde 
Vid nyregistrering av licensområde ska ansökan om tillstånd att under särskild  
jakttid få fälla kronvilt skickas in till Länsstyrelsen senast den 10 februari jaktåret. På 
blanketten finns angivet vad som ska bifogas ansökan. 
För den eller de fastigheter som inte ägs av sökanden ska, på uppmaning av 
länsstyrelsen, giltigt jakträttsintyg kunna uppvisas. 

För befintliga licensområden (som haft licens förra året) kommer Länsstyrelsen 
att tilldela varje licensområde ett permanent licensnummer. Detta licensnummer 
samt namnuppgifter m.m. kommer att vara förtryckt på de blanketter som 
Länsstyrelsen kommer att skicka ut inför kommande jaktår. 

Länsstyrelsen har delat in Skåne i 6 kronhjortsområden – Kronhjortsområde A-F. Ett 
licensnummer som tex  A1, betyder att ert licensområdet tillhör Kronhjortsområde 
A och 1 är då ert licensnummer å detta område. Detta licensnummer kommer sedan 
att vara ett permanent licensnummer för just ert licensområde.  

Den förtryckta ansökningsblanketten (där bl. a. man ska ange det antal djur man vill 
fälla) ska lämnas in till Länsstyrelsen om man önskar beslut om tillstånd om att få 
fälla kronhjort. Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen Skåne, 
Förvaltningsavdelningen, 291 86 Kristianstad senast den 10 februari jaktåret. 

För mer information kontakta: 
Eva Johansson                  010-224 14 06 
Fredrik Östensson           010-224 17 17 
Susanne Hambre              010-224 13 59 
Brittine Isaksson-Huynh  010-224 13 89 

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