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Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10    www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

Brunstobs av kronvilt – registrera inventeringsresultat 
  
Instruktioner/manual finns på Länsstyrelsens hemsida under kronhjortsjakt.  
 
 

Rapportörens namn 

Utdelningsadress 

Postnummer och ortsnamn Telefon  

Epostadress 

 
 

Rapporten avser observerade KRONVILT under perioden 5 – 19 september  

  Jaktår (ex 2018/2019)  
 

 Licensområde/inventeringslokal (ex B 35) 
 

 
Observationstillfällen Antal observerade djur 

Ange datum 
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Totalt antal 
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(Observationstid x 
antal deltagare) 
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Vi ser gärna att formuläret skickas digitalt till mailadress skane@lansstyrelsen.se  
Det går också att skicka formuläret till Länsstyrelsen i Skåne län, 291 86 Kristianstad 
 
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se  
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

	Rapportörens namn: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer och ortsnamn: 
	Telefon: 
	Epostadress: 
	Jaktår ex 20182019: 
	Licensområdeinventeringslokal ex B 35: 
	Ange datum ÅÅÅÅMM DDRow1: 
	Totalt antal obstimmar Observationstid x antal deltagareRow1: 
	Antal observerade djurRow2: 
	Antal observerade djurRow2_2: 
	Antal observerade djurRow2_3: 
	Antal observerade djurRow2_4: 
	fill_12: 
	Okänt djurRow1: 
	Ange datum ÅÅÅÅMM DDRow2: 
	Totalt antal obstimmar Observationstid x antal deltagareRow2: 
	Antal observerade djurRow3: 
	Antal observerade djurRow3_2: 
	Antal observerade djurRow3_3: 
	Antal observerade djurRow3_4: 
	fill_20: 
	Okänt djurRow2: 
	Ange datum ÅÅÅÅMM DDRow3: 
	Totalt antal obstimmar Observationstid x antal deltagareRow3: 
	Antal observerade djurRow4: 
	Antal observerade djurRow4_2: 
	Antal observerade djurRow4_3: 
	Antal observerade djurRow4_4: 
	fill_28: 
	Okänt djurRow3: 
	Ange datum ÅÅÅÅMM DDRow4: 
	Totalt antal obstimmar Observationstid x antal deltagareRow4: 
	Antal observerade djurRow5: 
	Antal observerade djurRow5_2: 
	Antal observerade djurRow5_3: 
	Antal observerade djurRow5_4: 
	fill_36: 
	Okänt djurRow4: 
	Ange datum ÅÅÅÅMM DDRow5: 
	Totalt antal obstimmar Observationstid x antal deltagareRow5: 
	Antal observerade djurRow6: 
	Antal observerade djurRow6_2: 
	Antal observerade djurRow6_3: 
	Antal observerade djurRow6_4: 
	fill_44: 
	Okänt djurRow5: 


