ANSÖKAN

Ansökan om registrering av jaktområde eller ändring av befintligt
jaktområde
ANSÖKAN AVSER:

Nyregistrering eller

✔

Ändring av befintligt registrat jaktområde

JAKTOMRÅDE:

Licensområde eller

✔

Älgskötselområde

ÄLGSKÖTSELOMRÅDETS NAMN
(Vid ändring av befintligt område eller
nyregistrering):

REGISTRERINGSNUMMER
(Vid ändring av befintligt område):

Länsstyrelsens reg. namn för älgskötselområdet

Borgholms Älgskötselområde
Länsstyrelsens registreringsnummer

Ä-85-01-001

A UPPGIFTER OM SÖKANDE (Vid ändring av befintligt område anges den person som
Länsstyrelsen har registrerat som ansvarig för jaktområdet)
Namn

Personnummer

Johan Johansson
Utdelningsadress

Postnummer och ortsnamn

Öjvägen 98

387 95 Köpingsvik

Telefon bostad

Mobiltelefon

E-postadress

073-9918247

johanunnestad@hotmail.com

B TILLÄGG AV AREAL:
C MARKÄGARE

D OMRÅDE

E AREAL
(exklusive
vattenområden)

Markägarens namn och underskrift

Fastighetsbeteckning/ar
(t ex Kalmar 1:2, del av 1:29)

Areal (ha)
total

Postadress
391 86 Kalmar
Besöksadress Regeringsgatan 1

Telefon 010-223 80 00
Telefax 010-223 81 10

E-post
kalmar@lansstyrelsen.se
Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

F BORTTAG AV AREAL:
MARKÄGARE
Markägarens namn

Datum

D OMRÅDE

E AREAL
(exklusive
vattenområden)

Fastighetsbeteckning/ar
(t ex Kalmar 1:2, del av 1:29)

Areal (ha)
total

Namnteckning

Namnförtydligande

Behåll gärna en egen kopia av ansökan

G, H, I BILAGOR
Karta

Intyg, kontrakt o dyl

Älgskötselplan (vid nyansökan Älgskötselområde)

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)
Bestämmelser om älgförvaltningen återfinns i 33 § jaktlagen (1987:259) samt i 3-3d §§ och bilaga 2
jaktförordningen (1987:905). Vidare har Naturvårdsverket meddelat föreskrifter och allmänna råd om
jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). Syftet med en ansökan enligt denna blankett är primärt
registrering av område för älgjakt. Med en sådan registrering följer licensgivning för jakt efter älg,
uppföljning av jaktresultat och (för älgskötselområde) skötselplaner samt betalning av fällavgifter.
Administreringen av detta bygger på de uppgifter som ni lämnar i blanketten, bl a om vem som
representerar området (sökanden). Uppgifter som registrerats angående området och älgjakten kan
också komma att presenteras på Länsstyrelsens webbplats. Personuppgiftslagens syfte är att förhindra
att den personliga integriteten kränks vid behandling av personuppgifter. Enligt lagen har ni rätt 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.
För ytterligare information hänvisas till handläggare av viltfrågor eller den jurist på Länsstyrelsen
som svarar för tillämpningen av personuppgiftslagen.

Uppdaterad 201604

Instruktioner om hur blanketten för registrering fylls i
Bokstäverna A - H återfinns vid respektive uppgift i ansökningsblanketten. Ansökan om
registrering görs hos Länsstyrelsen i det län där området eller större delen av detta är beläget.
A Uppgift om sökandens personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid ändring av
befintligt jaktområde är sökande den person som Länsstyrelsen har registrerad på jaktområdet.
B Uppgift om vilka fastigheter som sökanden avser att lägga till området
C Markägarens namn och namnteckning. Namnunderskrift från markägare krävs, alternativt kan intyg
om överlåten jakträtt bifogas som bilaga, se H
D Uppgift om berörda fastigheters (fastighetsdelars) beteckningar.
E Områdets landareal i hektar. Lantmäteriets uppgifter gäller. All vattenareal samt detaljplanerat område
exkluderas vid Länsstyrelsens beslut.
F Uppgift om vilka fastigheter som sökanden avser att ta bort från området. Om ansökan avser borttag av
fastighet från älgskötselområde, bifogas protokoll där beslut om utträde/uteslutning framgår.
G Karta där det ansökta områdets gränser är tydligt och fullständigt inritade. Kartan ska vara i
skala 1:20 000 eller karta i annan av länsstyrelsen godkänd skala som visar fastighetsgränserna.
H Handlingar som styrker rätten till älgjakt inom området och i förekommande fall fullmakt att sökanden
har rätt att föra övriga jakträttshavares talan i ärendet. Intygsblankett finns på Länsstyrelsens hemsida.
I Älgskötselplan för älgskötselområde, bifogas vid nyansökan av älgskötselområde.

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som
älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt. Länsstyrelsens beslut sänds endast till
sökanden, som får meddela berörda markägare eller jakträttshavare beslutet.
Beslut om älgtilldelning vid licensjakt meddelas sökanden årligen utan att ansökan behöver
lämnas in. Jakttidens början, dess längd, avskjutningsbestämmelser m m meddelas årligen
skriftligen eller i ortspressen.

Avgift
Avgiften är 2300 kr enligt jaktförordningen (1987:905) och Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt
efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). Avgiften ska sättas in på Länsstyrelsen Kalmar läns
bankgiro 5050-1964. På inbetalningstalongen ska anges att det gäller "Registrering av
älgjaktsområde", samt sökandens namn. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.
Ansökan ska ges in till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar, senast 31 januari, det år ansökan avser.

