Infoblad
Åtgärder mot skador på gröda
Skrämsel, skyddsjakt och ersättning

Vad ska du göra när fåglarna anländer?
Kontakta skrämselpersonal
Tranor, svanar och gäss kan orsaka stora skador på bara några dagar. Du
bör därför skyndsamt sätta ut någon form av skrämselutrustning till exempel
vimplar, sopsäckar på pinnar, fågelskrämmor eller speglar. Du kan låna utrustning, så som hulkar och speglar, och få hjälp med skrämselåtgärder av Länsstyrelsens personal.
För rådgivning och information angående vilken skrämselutrustning som finns
att låna kontaktas vår skrämselpersonal.
Skrämsel måste ske och kunna dokumenteras för att ev. ersättning ska kunna
utgå.

Det finns olika metoder för skrämsel. På bilderna syns hulk, gasolkanon och roterande speglar.
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Kontakta en besiktningsperson och anmäl skadan
Det är viktigt att du är uppmärksam och omgående kontaktar Länsstyrelsen vid skada på gröda. En besiktningsperson gör då en första bedömning av
skadeläget för att sedan följa upp skadorna under resten av säsongen. Besiktningsprotokollen ligger till grund för ev. ansökan om ersättning för uppkomna
skador.
Besiktningarna är alltid kostnadsfria!

Sök ersättning
Den som har fått skador på växande gröda, orsakade av fredade arter, kan ansöka
om ersättning från viltskadeanslaget hos Länsstyrelsen. En förutsättning för att
ersättning ska kunna betalas ut är att skadan besiktats av behörig besiktningsman och att skadeförebyggande åtgärderhar genomförts. Ansökningsblankett
finns hos Länsstyrelsen och på Viltskadecenters hemsida. Din ansökan, ska vara
Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 november det aktuella skadeåret.
Vid frågor rörande ersättning kontaktas vår vilthandläggare.

Skyddsjakt
Om ingen av de förebyggande åtgärderna som Länsstyrelsen kan bidra med visar
sig hjälpa kan man, efter skriftlig ansökan, bli beviljad skyddsjakt på fredade arter. En ansökan om skyddsjakt beviljas endast som en sista åtgärd för att förhindra mycket allvarlig skada.

Infoblad Länsstyrelsen Dalarna, enheten för vilt

Kontaktpersoner
Skrämselpersonal Hovran
010 – 225 05 30
Skrämselpersonal Nås
010 – 225 03 28
Frida Hellsing: Besiktningsperson
010 – 225 03 11
Fredrik Perols: Besiktningsperson
010 – 225 03 40
Lina Leksell: Vilthandläggare - Viltskador
010 – 225 02 62
Jonas Nordström: Vilthandläggare - Skyddsjakt
010-225 04 85

Kontakta Länsstyrelsen
Telefon växeln: 010-225 00 00
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Enheten för vilt
Åsgatan 38
791 84 Falun

