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Naturvårdsverket


106 48 Stockholm






Ansökan om skyddsjakt efter säl

Av jaktlagstiftningen följer att den som bedriver skyddsjakt ska ha jakträtt på området. Tillstånd till att bedriva jakt på allmänt vatten söks hos länsstyrelsen. 

Naturvårdsverket erinrar om att särskilda bestämmelser gäller för att få bedriva handel med sälprodukter. Information om detta kan lämnas av länsstyrelserna.

Ansökan om skyddsjakt efter säl skickas till:

Naturvårdsverket
Sektionen för naturskydd och infrastruktur
106 48 Stockholm

Observera att nedan efterfrågade bilagor är nödvändiga för att Naturvårdsverket ska kunna fatta beslut. Om dessa inte bifogas kan ärendet därför komma att fördröjas.



Sökande
Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Eventuellt yrkesfiskelicensnummer:


Sälskadornas art och omfattning
Vilket fiske är skadedrabbat och under vilken tid på året bedrivs detta fiske:


Vilka redskap har drabbats:




Vilka skador blir det på fångsten:




Beskriv skadornas omfattning:




Har ni fått ersättning från länsstyrelsen för utebliven fångst:




Art
Vilken eller vilka arter gäller ansökan: 


Vid ansökan om skyddsjakt i områden där två arter uppehåller sig; vad talar för att aktuella skador har orsakats av en eller båda arter:



I vilken omfattning står respektive art för skadesituationen:



Hur många skadegörande individer gäller ansökan:



Förebyggande åtgärder
Vilka åtgärder har vidtagits för att minska skadorna:




Har du fått ersättning från länsstyrelsen för skadeförebyggande åtgärder och i sådana fall, vilka:



Vart skyddsjakten ska bedrivas
Vart planeras jakten (bifoga även aktuellt område inringat  på karta eller sjökort till ansökan):


Ska jakten bedrivas från land:


Ska jakten bedrivas från båt, och i sådana fall, kommer jakten ske med båtmotorn igång:



Vem eller vilka ska utföra jakten och har denne genomgått utbildning i säljakt (vid ja, bifoga kopia på kursbevis):





Bärgning
Hur planerar ni att fälld säl ska bärgas:









………………………………..	………………………………….
Ort och datum		Underskrift


