
INBJUDAN TILL JAKT 
gällande utländska jaktgäster
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Denna inbjudan ifylls elektroniskt och skickas tillsammans med övriga ansökningshandlingar till: 
weapon-arlanda.stockholm@polisen.se 

Inbjudare/jaktvärd

Adress Postnummer Ort

Land Nationalitet

Telefon E-postadress

Ev. tillhörighet i jaktlag, viltvårdsområde(VVO) eller liknande Innehar svensk jägarexamen

Ja Nej

Inbjuden person

Adress Postnummer Ort

Land Nationalitet

Telefon E-postadress

Jaktinformation
Jakten kommer att bedrivas på

Egen mark Arrenderad mark Statens mark Annat (beskriv):
Om egen mark, uppge kommun och fastighetsbeteckning

Plats för jakten och kommun

Vilken typ av jakt gäller inbjudan

Småvilt Övrigt vilt (beskriv):

Under vilken tidsperiod ska jakten bedrivas 
Datum fr.o.m. Datum t.o.m.

Om jaktvärd/inbjudare (ej bosatt i Sverige) är ägare av mark med jakträtt i Sverige, så behöver vi även en kopia på 
lagfart eller annat som styrker ägandet och rätten till jakt i Sverige.

Bilagor (Bifogas tillsammans med ansökan och skickas in elektroniskt via E-mail).

Annat:Kopia av lagfart/köpebrev Jakträttsupplåtelseavtal 

Notera 
• Polisen gör alltid en registerslagning på inbjudare/jaktvärd.
• Utöver detta ska du som jaktvärd på begäran kunna styrka din egen rätt till jakt och därmed rätten att bjuda in

utländska jägare för jakt i det aktuella området.
• Som  jaktvärd är du även ansvarig för att jakten kommer att bedrivas enligt de aktuella lagar och regler som

gäller för vapen och jakt i Sverige.

Personnummer Efternamn Tilltalsnamn

Födelsetid Efternamn Tilltalsnamn
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