ANSÖKAN om tillstånd till
användning av rörlig belysning/
bildförstärkare vid skyddsjakt på
vildsvin

Rättsenheten

Information

Bilaga

Länsstyrelsen i Östergötland får, med stöd av
15a § jaktförordningen meddela tillstånd att få
använda rörlig belysning/ bildförstärkare vid
skyddsjakt efter vildsvin.

Till ansökan ska följande handling bifogas:

Tillstånd kan meddelas när vildsvin orsakar
skador i gröda eller vid ekoproduktion av
tamsvin och då som sista utväg ifall
förebyggande åtgärder inte fungerat
tillfredsställande.

Ansökan skickas till:

För mer information kontakta: Rättsenhetens
vilthandläggare
telefon 010-223 50 00
För mer information se även vår webbplats
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Vår service
Länsstyrelsen handlägger ansökan om att få
använda rörlig belysning/bildförstärkare vid
skyddsjakt efter vildsvin först när vi fått in en
komplett ansökan med korrekta uppgifter.
Ansökan kan remitteras till jägareförbundet
som yttrar sig i ärendet.

•

Karta med markerat området som
ansökan avser.

ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se Om
du inte har möjlighet att skicka ansökan via
e-post, använd nedanstående postadress

Information om personuppgiftslagen
Länsstyrelsen i Östergötland registrerar och
behandlar de personuppgifter som du lämnar
till oss för att vi ska kunna hantera din
ansökan på ett smidigt sätt och fullgöra våra
arbetsuppgifter. Vi behandlar
personuppgifterna enligt bestämmelserna i
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Syftet
med lagen är att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks genom
felaktig behandling av personuppgifter. Du
har rätt att efter skriftlig ansökan få besked
om hur dina personuppgifter behandlats.
Upptäcker du felaktigheter är vi skyldiga att
på din begäran rätta uppgifterna.

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

E-POST:

WWW:

ORGANISATIONSNUMMER:

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-23 50 00

TELEFAX:

013-19 62 46

ANSÖKAN om tillstånd till användning
av rörlig belysning/ bildförstärkare vid
skyddsjakt på vildsvin
Datum

Notera att ju mer utförlig din ansökan är
desto snabbare kan Länsstyrelsen
handlägga ansökan och desto snabbare
får du besked i ärendet.

……………………
Länsstyrelsen Östergötland
ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se

Önskat jaktmedel och period för tillståndet:
Rörlig belysning

Elektronisk bildförstärkare*)

Jag önskar att tillståndet ska gälla**)
Från ……………. Till …………….

*) I första hand medger Länsstyrelsen skyddsjakt med rörlig belysning som därefter bör utvärderas. Kvarstår
problemen har ni/du möjlighet att ansöka om tillstånd att använda elektronisk bildförstärkare.
**) En utvärdering av skyddsjakten bör ske efter två år. Länsstyrelsen begränsar därför oftast tillståndstiden till två år.

Sökanden (texta):
Namn ………………………………………………………

Telefon ……………………………………….

Utdelningsadress (väg, gata, box etc) ………………………………………………………………………………..
Postnummer och ortnamn ……………………………………

E-postadress………………………………….

Skadeområdet (alt. jaktområdet):
Fastighetsbeteckning …………………………………………………… Kommun ……………………………….
Fastighetens/-ernas areal: …..…...ha varav ………ha åker …...….ha betesmark
Alternativt område som avses, t.ex. älgskötselområde/licensområde.

(forts. nästa sida)

Bifoga karta med området markerat.

Område:…………………………..…………………………………………………………………………………..
Beskriv omfattningen av de aktuella inträffade skadorna areellt/ekonomiskt samt markera på
bifogad karta vilka marker som skadats (ange vilken gröda som skadats och bifoga eventuella
beräkningar och intyg):
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…(forts. nästa sida)
Beskriv de skadeförebyggande åtgärder som vidtagits, ex. skrämsel, stängslat gröda osv.:
………………………………………………………………………………………………………...(forts. nästa sida)
Fällda vildsvin inom området. Jaktåret 20 _ _ /20 _ _ : …... Jaktåret 20 _ _ /20 _ _ : .….. Jaktåret 20 _ _ /20 _ _ : ....
Samverkan kring vildsvinsförvaltningen med angränsande fastigheter:
Finns samverkan etablerad:

Ja

Nej

Beskriv samverkansformen: ………………………………………………………………………….(forts. nästa sida)
Övrig information:
……………………………………………………………………………………………………......(forts. nästa sida)
Bilagor:

Karta

………………………

Markera på kartan var eventuella åtelplatser finns.

Sökandens underskrift ( om ansökan skickas in digitalt krävs ingen underskrift)
……………………………………………………………….

