
 
 
 
Ansökan skickas till: 
skane@lansstyrelsen.se eller till 
Länsstyrelsen i Skåne län 
291 86 Kristianstad 
 

  ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT FÅ 
ANVÄNDA BELYSNING/ 
BILDFÖRSTÄRKARE VID 
SKYDDSJAKT EFTER VILDSVIN  

 

 
 

       

       

       

       

       

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A      

 

Sökande (observera att tillståndet normalt är personligt) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon E-post 

 
Ansökan avser perioden: 

Fr o m – t o m  

 
Ange fastighet/er eller kommun/er som ansökan avser: 

Fastighetsbeteckning/ar 

Kommun/er 

 
Areal som berörs av ansökan 

Total areal som berörs av ansökan (ha) Varav åker (ha) Varav annan mark (ha) 

 
Skäl för ansökan 

 

 

 

 

 
 



 

    

 

 

 

 

 

Är skälen för ansökan skada på gröda bör redan inträffad skada preciseras 
nedan 

Åkermark Total fältareal (ha) Varav skadad areal (ha) 

Betesmark  Total fältareal (ha) Varav skadad areal (ha) 

Vallodling Total fältareal (ha) Varav skadad areal (ha) 

Annan odling ex 
plantskola 

Total fältareal (ha) Varav skadad areal (ha) 

 
Ekologisk produktion av tamsvin 

Ja Nej 
Omfattning/ år 

 
Beskriv de skadeförebyggande åtgärder som vidtagits 

Åtgärd Åtgärdens omfattning i tid 
(timmar) 

  

  

  

 
Antal fällda vildsvin på fastigheterna under tidigare år: 

År  År  År  År 

    

 
Åtelplatser eller foderplatser som finns där du som sökande är jakträttshavare 
och avser att nyttja belysning/rörlig bildförstärkare ska markeras på en karta 
som bifogas ansökan 
 
 
Jag har tillgång till tränad eftersökshund 
 

Ja Nej 
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