
Ansökan om jakt på allmänt vatten

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt.  
Underteckna blanketten och skicka in den. 
Ansökan enligt 12 § andra stycket i 
jaktlagen.

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för natur- och viltärenden 
Box 22067, 104 22 Stockholm

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Sökande
Förnamn Efternamn Personnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress Har avlagt jägarexamen

Ja Nej
År

Jaktvapen som sökande innehar för avsedd jakt Vapenlicensnummer

Ansökan gäller
Kommun/er där jakten kommer att bedrivas

Särskilda skäl för ansökan (Fortsätt på separat papper om utrymmet inte räcker till)

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

12 § Jaktlagen (1987:259): "På allmänt vatten, som 
gränsar till en fastighets strand har fastighetsägaren 
jakträtt intill etthundra meter från strandlinjen. 
Om detta skulle medföra att flera fastighetsägare får 
jakträtt på samma vattenområde, skall var och en av dem 
ha jakträtt på den del av jaktområdet som är närmast 
hans strand.

På annat allmänt vatten liksom på holmar, klippor och 
skär, som inte hör till något hemman, får jakt bedrivas 
endast efter särskilt tillstånd." 
Ansökningsavgiften 1 660 kronor betalas till 
Länsstyrelsens bankgirokonto 5052-4644.  
Ange avsändaren tydligt. Länsstyrelsen får inte behandla 
din ansökan förrän ansökningsavgiften är betald.

Information

Tillstånd ges till personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda 
kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden enligt 12 § 2 st. jaktlagen, se nedan under Information.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ansökan om jakt på allmänt vatten
Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och texta tydligt.  Underteckna blanketten och skicka in den. Ansökan enligt 12 § andra stycket i jaktlagen.
Skicka blanketten till:
Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för natur- och viltärenden
Box 22067, 104 22 Stockholm
Postadress
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress
Regeringsgatan 66 
Telefon
010-223 10 00
Fax
010-223 11 10
E-post och webbplats
stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Sökande
Har avlagt jägarexamen
Välj önskad knapp
Ansökan gäller
Underskrift
Namnteckning
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
12 § Jaktlagen (1987:259): "På allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand har fastighetsägaren jakträtt intill etthundra meter från strandlinjen.
Om detta skulle medföra att flera fastighetsägare får jakträtt på samma vattenområde, skall var och en av dem ha jakträtt på den del av jaktområdet som är närmast hans strand.
På annat allmänt vatten liksom på holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman, får jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd."
Ansökningsavgiften 1 660 kronor betalas till Länsstyrelsens bankgirokonto 5052-4644. 
Ange avsändaren tydligt. Länsstyrelsen får inte behandla din ansökan förrän ansökningsavgiften är betald.
Information
Tillstånd ges till personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden enligt 12 § 2 st. jaktlagen, se nedan under Information.
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