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Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 

Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Org nr 202100-2429 

Besöksadress Åsgatan 38 

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

använda rörlig belysning /bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin.   

Tillstånd lämnas främst när vildsvin orsakar skador i gröda eller vid 

ekoproduktion av tamsvin och då andra förebyggande åtgärder inte fungerar 

tillfredsställande.   

Länsstyrelsen handlägger ansökan när den är komplett. 

Enheten för vilt
Länsstyrelsen i Dalarnas län 

791 84 Falun 

Ansökan kan också skickas med e-post till dalarna@lansstyrelsen.se 

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

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ansökan om tillstånd att få använda rörlig belysning/ 
bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin  

Uppgifter om sökanden (den som ska jaga)  
  
Namn (om flera personer önskar utnyttja tillståndet, 
bifoga bilaga med allas namn och personnr.)  

Personnummer   

Bostadsadress   
  
  

 

Postnummer och postadress    

Kontaktuppgifter   
  
Telefon dagtid (inklusive 
riktnummer)   

Mobiltelefon  

E-post  
  
  

 

Ansökan avser   
  
Rörlig belysning   Elektronisk bildförstärkare  

Tiden fr.o.m. – t.o.m.  
  

 

Fastighet/er där jakt med hjälp av rörlig belysning / bildförstärkare ska 
bedrivas  

Lista fastigheterna i en bilaga om utrymmet inte är tillräckligt här. Bifoga även en karta. 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens totala areal (ha) Varav antal ha. åker Varav antal ha. betesmark 
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Kommun 

Markägarens/jordbruksarrendatorns namn och adress  

Telefonnummer (markägare/jordbruksarrendator)  

 
E-postadress (markägare/jordbruksarrendator)  

 

Skäl för ansökan  
  
  

  

  

  

  

  

Är skälen grödoskador ska du ange vilken typ av grödor som skadats, hur stor del 

av grödan som ni bedömer har skadats under den innevarande eller senaste 

vegetationsperioden samt om Länsstyrelsen har besiktigat skadan. 

  
Grödotyp    Skadad andel av vildsvin (%)    

  

    

    

Besiktigat av Länsstyrelsen?        Ja □                              Nej  □ 

Ekoproduktion av tamsvin  
  
Ja   
  

Nej   
  
  

Omfattning/år   
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Beskriv förebyggande åtgärder som ni utfört och inte haft avsedd  

  

  

  

  

  

Antal fällda vildsvin på fastigheterna   

2013  2014  
  
  

2015  2016  2017  

 Tillgång till egen tränad eftersökshund   

Ja  
          

Nej         

Underskrifter    

Sökande  
  
  

Datum  
  
  
   

  

Skadelidande (om annan än sökande, t.ex. 
jordbrukare/fastighetsägare) 

Datum  
  
  
   

Bilagor 

□ Karta □ Skadedokumentation (bilder)  □ _________ 
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