
Intyg om jakträtt – Bilaga till ansökan

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.

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för naturvård 
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

Härmed intygas att
Förnamn Efternamn Personnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

är jakträttshavare på fastigheten/fastigheterna (ange fastighetsbeteckning/ar)

Underskrift av fastighetsägare
Datum Namnteckning (ägare till ovan angivna fastighet/er) Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Följande fylls i om det är aktuellt 
Jag som är jakträttshavare medger att nedan angivna person får ansöka om registrering av ovannämnda fastighet/er som 
älgjaktsområde.
För- och efternamn

Datum Namnteckning Namnförtydligande

Information
Detta intyg bifogas med ansökan om registrering hos Länsstyrelsen av älgjaktsområden om jakträtten inte framgår av 
nyttjanderättsavtal/arrendekontrakt eller dylikt.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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