
Ansökan 218 

Ansökan om registrering/ändring av fastigheter för jakträttshavare   

Undertecknad, jakträttshavare vill ☐ registrera  / ☐ avregistrera angivna fastigheter till/från: 

☐ Licensområde (gäller endast älg)

☐ Älgskötselområde Fyll i båda rutorna om ansökan gäller både älg- 
☐ Kronhjortsskötselområde och kronhjortsskötselområde  

Uppgifter om området 

Namn: 
Registreringsnummer: (t ex 14-67-15-003) 
Kommun: (där huvuddelen av jaktområdet 

ligger) 

Välj ett av alternativen: 
är underrättad om min 

begäran och jag utser henne/honom till att företräda min ansökan.
☐ Skötsel-/licensområdets ordförande

☐ Skötsel-/licensområdets ordförande är inte informerad om att jag ansökt om att
avregistrera fastigheten /fastigheterna.

Jag intygar härmed att jag har jakträtt på angivna fastigheter och att jag vill registrera/ 
avregistrera dessa enligt ovanstående angivelse. Jag intygar även att fastighetsägarna 
har samtyckt om registreringsändringen. 

Namn: 
Adress: 
E-post:
Telefon:

_____________________ 
Ort och datum 

___________________________________ 
Underskrift jakträttshavaren 

Kom ihåg att bifoga karta där fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar tydligt framgår. 

 Fyll i fastighetsförteckning på nästa sida 

Postadress Telefon: Webbadress: E-post: 
Länsstyrelsen Västra 010 224 4000 (växel) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Götalands län  
403 40 Göteborg 

Skicka ansökan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTRA GÖTALANDS LÄ 

} 

) 



Fastighetsförteckning 

(Om inte skifte anges förutsätter Länsstyrelsen att det är hela fastigheten som avses) 

Fastighetsförteckning Skifte Markägare 
Areal i hektar 

Odlad mark Övrig mark 

Summering areal: 

Total areal: 

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

www.lansstyrelsen.se/dataskydd

	registrera: Off
	avregistrera angivna fastigheter tillfrån: Off
	Licensområde gäller endast älg: Off
	Älgskötselområde: Off
	Kronhjortsskötselområde: Off
	Jaktområdets företrädare: Off
	Jaktområdets företrädare är inte informerad om att jag ansökt om att avregistrera fastigheten: Off
	FastighetsförteckningRow1: 
	SkifteRow1: 
	MarkägareRow1: 
	Odlad markRow1: 
	Övrig markRow1: 
	FastighetsförteckningRow2: 
	SkifteRow2: 
	MarkägareRow2: 
	Odlad markRow2: 
	Övrig markRow2: 
	FastighetsförteckningRow3: 
	SkifteRow3: 
	MarkägareRow3: 
	Odlad markRow3: 
	Övrig markRow3: 
	FastighetsförteckningRow4: 
	SkifteRow4: 
	MarkägareRow4: 
	Odlad markRow4: 
	Övrig markRow4: 
	FastighetsförteckningRow5: 
	SkifteRow5: 
	MarkägareRow5: 
	Odlad markRow5: 
	Övrig markRow5: 
	FastighetsförteckningRow6: 
	SkifteRow6: 
	MarkägareRow6: 
	Odlad markRow6: 
	Övrig markRow6: 
	FastighetsförteckningRow7: 
	SkifteRow7: 
	MarkägareRow7: 
	Odlad markRow7: 
	Övrig markRow7: 
	FastighetsförteckningRow8: 
	SkifteRow8: 
	MarkägareRow8: 
	Odlad markRow8: 
	Övrig markRow8: 
	FastighetsförteckningRow9: 
	SkifteRow9: 
	MarkägareRow9: 
	Odlad markRow9: 
	Övrig markRow9: 
	FastighetsförteckningRow10: 
	SkifteRow10: 
	MarkägareRow10: 
	Odlad markRow10: 
	Övrig markRow10: 
	FastighetsförteckningRow11: 
	SkifteRow11: 
	MarkägareRow11: 
	Odlad markRow11: 
	Övrig markRow11: 
	FastighetsförteckningRow12: 
	SkifteRow12: 
	MarkägareRow12: 
	Odlad markRow12: 
	Övrig markRow12: 
	FastighetsförteckningRow13: 
	SkifteRow13: 
	MarkägareRow13: 
	Odlad markRow13: 
	Övrig markRow13: 
	FastighetsförteckningRow14: 
	SkifteRow14: 
	MarkägareRow14: 
	Odlad markRow14: 
	Övrig markRow14: 
	FastighetsförteckningRow15: 
	SkifteRow15: 
	MarkägareRow15: 
	Odlad markRow15: 
	Övrig markRow15: 
	FastighetsförteckningRow16: 
	SkifteRow16: 
	MarkägareRow16: 
	Odlad markRow16: 
	Övrig markRow16: 
	FastighetsförteckningRow17: 
	SkifteRow17: 
	MarkägareRow17: 
	Odlad markRow17: 
	Övrig markRow17: 
	FastighetsförteckningRow18: 
	SkifteRow18: 
	MarkägareRow18: 
	Odlad markRow18: 
	Övrig markRow18: 
	FastighetsförteckningRow19: 
	SkifteRow19: 
	MarkägareRow19: 
	Odlad markRow19: 
	Övrig markRow19: 
	FastighetsförteckningRow20: 
	SkifteRow20: 
	MarkägareRow20: 
	Odlad markRow20: 
	Övrig markRow20: 
	FastighetsförteckningRow21: 
	SkifteRow21: 
	MarkägareRow21: 
	Odlad markRow21: 
	Övrig markRow21: 
	FastighetsförteckningRow22: 
	SkifteRow22: 
	MarkägareRow22: 
	Odlad markRow22: 
	Övrig markRow22: 
	FastighetsförteckningRow23: 
	SkifteRow23: 
	MarkägareRow23: 
	Odlad markRow23: 
	Övrig markRow23: 
	FastighetsförteckningRow24: 
	SkifteRow24: 
	MarkägareRow24: 
	Odlad markRow24: 
	Övrig markRow24: 
	FastighetsförteckningRow25: 
	SkifteRow25: 
	MarkägareRow25: 
	Odlad markRow25: 
	Övrig markRow25: 
	FastighetsförteckningRow26: 
	SkifteRow26: 
	MarkägareRow26: 
	Odlad markRow26: 
	Övrig markRow26: 
	FastighetsförteckningRow27: 
	SkifteRow27: 
	MarkägareRow27: 
	Odlad markRow27: 
	Övrig markRow27: 
	FastighetsförteckningRow28: 
	SkifteRow28: 
	MarkägareRow28: 
	Odlad markRow28: 
	Övrig markRow28: 
	FastighetsförteckningRow29: 
	SkifteRow29: 
	MarkägareRow29: 
	Odlad markRow29: 
	Övrig markRow29: 
	FastighetsförteckningRow30: 
	SkifteRow30: 
	MarkägareRow30: 
	Odlad markRow30: 
	Övrig markRow30: 
	Odlad markSummering areal: 
	Övrig markSummering areal: 
	Total areal: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Dagens datum: 
	Underskrift2: 
	Kommun: 
	Registreringsnummer: 
	Namn på område: 
	Namn på ordförande: 
	Namn på jakträttshavare: 


