Ansökan om registrering av område
för älgjakt
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Skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för naturvård
Box 22067, 104 22 Stockholm

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut
och texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den.
Mer information finns i slutet av blanketten.

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

Ansökan avser (nytt eller komplettering)
Registrering som licensområde

Registrering som älgskötselområde

1. Sökande (Jakträttsinnehavare m.m.)
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Namn på nuvarande jaktlag, jaktklubb, jaktvårdsområde etc. (t.ex. Berga Jaktlag)

Älgjaktsområdesnummer

Sökande företräder

Sökande företräder

Jaktlaget

Jaktklubben

Jaktvårdsområdet

För egen del

2. Områdets belägenhet
Kommun

Församling

3. Markägare

4. Område

5. Areal

Markägarens namn och adress

Fastighetsbeteckning/ar
(exempel Mjölby 1:27, del av 1:29)

Areal, hektar
(större vattenområden ska inte räknas med)
Odlad mark

Övrig mark

Summa

Fortsättning på nästa sida

Areal totalt (Odlad mark + Övrig mark)

6-8. Bilagor
6 - Karta
Länsstyrelsen Stockholm 2014-12-12

7 - Intyg, kontrakt o.dyl.
8 - Skötselplan för älgskötselområde
Övriga bilagor:

Underskrift (gäller även för uppgifterna på blankettens övriga sidor)
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post och webbplats

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

2 (3)
3. Markägare

4. Område

5. Areal

Markägarens namn och adress

Fastighetsbeteckning/ar
(exempel Mjölby 1:27, del av 1:29)

Areal, hektar
(större vattenområden ska inte räknas med)

Länsstyrelsen Stockholm 2014-12-12

Odlad mark

Fortsättning på separat papper

Summa
Areal totalt (Odlad mark + Övrig mark)

Övrig mark
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Information
Licensområde
Licensområde ska vara av sådan storlek och
beskaffenhet att det medger en årlig avskjutning av
minst en kalv. Jakttiderna bestäms för varje år av
Länsstyrelsen, dock minst 70 dagar.
Älgskötselområde
För älgskötselområde gäller registreringskrav, men
älgjakt får bedrivas utan licens. Ett älgskötselområde ska
vara lämpligt för älgjakt och som huvudregel medge en
avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Jakttiderna bestäms för varje år av Länsstyrelsen, dock
minst 70 dagar.

7. Handling som styrker rätten till älgjakt inom området
och i förekommande fall fullmakt att sökanden äger föra
övriga jakträttshavares talan i ärendet.
8. Skötselplan för älgskötselområde.

Vad händer sedan

På ej registrerad mark får under den tid Länsstyrelsen
beslutar, dock högst 5 dagar, fällas ett obegränsat antal
kalvar.

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan
uppgivna området kan registreras som älgjaktsområde
för licensjakt. Länsstyrelsens beslut sänds till sökanden.
Beslut om älgtilldelning vid licensjakt meddelas
sökanden i varje särskilt fall utan att ansökan behöver
ges in, om inte Länsstyrelsen beslutat annat.

Registrering på Länsstyrelsen

Jakttidens längd m.m.

Licensområden registreras hos länsstyrelsen i det län
där området eller större delen av det är beläget.

Jakttidens början, dess längd,
avskjutningsbestämmelser m.m. meddelas årligen.

Senaste ansökningsdatum

V.g. observera!

Ansökan ska ges in till Länsstyrelsen före utgången av
januari månad, om inte Länsstyrelsen föreskriver annat.

Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften 2 300
kronor är betald. Bestämmelserna om älgjakten återfinns
i 33 § jaktlagen (1987:259) samt i 3-3b §§ och bilaga 2
jaktförordningen (1987:905). Vidare har
Naturvårdsverket meddelat föreskrifter och allmänna råd
om administration av jakt efter älg och kronhjort. (NFS
2011:7)

Kalvområde

Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften 2 300 kronor ska betalas till
Bankgirokonto 5052-4651 i samband med ansökan.
Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiftenär
betald.
Ansökan ska innehålla
Siffrorna 1-8 motsvarar siffrorna vid rubrikerna på
ansökningsblanketten.
1. Uppgift om sökandens namn, adress och telefonnummer. Om jaktområdet har ett namn bör det
antecknas. Vidare bör det anges om sökanden söker
registrering av älgjaktsområde för egen del eller om
ansökan gäller för t.ex. ett jaktlag eller jaktvårdsområde.
Sätt kryss i lämplig ruta.
2. Uppgift om i vilken kommun och församling
huvuddelen av området är beläget.
3. Markägarens namn och adress.
Länsstyrelsen Stockholm 2014-12-12

6. Karta i skala 1:10 000 eller karta i annan av
Länsstyrelsen godkänd skala som utvisar
fastighetsgränserna. På kartan ska älgjaktsområdets
gränser vara tydligt och fullständigt inritade.

4. Uppgift om berörda fastigheters (fastighetsdelars)
aktuella beteckningar.
5. Områdets landareal i hektar (större vattenområden
ska inte räknas med).

Information enligt personuppgiftslagen (PUL) om
personuppgiftsbehandling
Den 1 oktober 2001 har bestämmelserna i PUL
(1998:204) om behandling av vissa personuppgifter trätt
i kraft. Lagens syfte är att förhindra att den personliga
integriteten kränks vid behandling av personuppgifter.
Lagen bygger på EU-direktiv och gäller samtliga
medlemsländer.
Ändamålet med behandling av detta ärende är
registrering och licensgivning för jakt efter älg,
uppföljning av jaktresultatet och behandling av
älgavgifter. Behandlingen bygger på de uppgifter ni
lämnar i blanketten.
Ni har rätt till att en gång per år gratis få utdrag av de
uppgifter som finns registrerade för er. För att få sådan
information ska ni inkomma med en egenhändigt
undertecknad ansökan.
Om ni anser att felaktiga uppgifter behandlas om er har
ni rätt att få uppgifterna ändrade. Kontakta då
Länsstyrelsen i Stockholm.

