
  

   
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

   

  

     

       

  

         

     

 

  

  
     

Bilaga 4 

DOKUMENTATION AV ÅTELJAKT PÅ BJÖRN 
Den ifyllda blanketten lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 november samma jaktår. 
Adress: Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun, eller via mail: dalarna@lansstyrelsen.se. 
Åtelansvarig bör behålla en kopia. 

ÅTELANSVARIG 

Namn 

Telefonnummer Epost-adress 

ÅTELPLATS 

Åtelns ID-nr (står i brevet som du fick av Länsstyrelsen i samband med anmälan av åteln) 

Är det en tidigare åtelplats? För vad i så fall? 

ÅTLING 

När påbörjades åtlingen? När avslutades åtlingen? 

Vilket åtelmaterial användes och ungefär hur många kg totalt under säsongen? 

OBSERVATIONER 

Sågs det spår eller spillning av björn vid åteln? I så fall - hur ofta? 

Sågs det björn vid åteln? I så fall – hur många och hur ofta? 

Sågs det andra rovdjur vid åteln? I så fall – vilken art och hur ofta? 

JAKT VID ÅTELN 

Hur många personer jagade vid åteln? 

Sköts  det  på björn vid åteln?  

KOMMENTARER 

Skriv gärna några kommentarer. 
Mer plats finns på baksidan. Eller bifoga ett separat dokument. 
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KOMMENTARER  
forts.  

För info om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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