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Enheten för vilt
Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun

Ansökan om skyddsjakt
Den här blanketten kan du använda för att ansöka om skyddsjakt hos
Länsstyrelsen Dalarna. Fyll i blanketten med relevant information för den art
som ansökan avser. Uppgifterna är viktiga underlag för Länsstyrelsens beslut. Ju
utförligare ansökan är desto snabbare kan vi lämna besked i ärendet genom att
nödvändiga kompletteringar kan undvikas.
Skicka undertecknad ansökan till:
Enheten för vilt
Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun
Ansökan kan också skickas med e-post till dalarna@lansstyrelsen.se Då
ska du först skriva ut, underteckna och skanna in blanketten.

Uppgifter om sökanden
Ev. organisation:
Kontaktperson:

Sökanden är: □ Markägare □ Jakträttshavare
□ Arrendator

Bostadsadress:
Postnummer:

Ortsnamn:

Telefon dagtid:

Mobil:

Ev. e-post-adress:

Uppgifter om skyddsjakten
Vilken art gäller ansökan:
Hur många skadegörande individer gäller ansökan:
Vad talar för att just denna/dessa individer orsakat skadorna:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 010 225 00 00

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna

Bankgiro 5050-5858

E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Org nr 202100-2429

Ansökan om skyddsjakt

Var ska jakten bedrivas (beteckning fastighet/-er). Bifoga karta.
Har länsstyrelsen besiktigat platsen?
Finns åtlar/utfodring i närheten av marken?

□ Ja

□ Nej

När ska jakten bedrivas (datum och om speciella tider på dygnet):
Hur ska jakten bedrivas (jaktmetod):
Vem/vilka ska utföra jakten (namn och personnummer):

Skadornas art och omfattning
I vilken kommun har skadorna skett:
Vilken verksamhet har drabbats av skador:
Under vilken tid på året bedrivs denna verksamhet:
När upptäcktes skadorna:
Vad har skadorna kostat hittills:
Ca antal individer som gör
skada och kön:

Antal tillfällen de observerats:

Vilka ekonomiska konsekvenser kan en fortsatt skadesituation
innebära på sikt:

Skador på gröda (om relevant)
Grödotyp:

OBS! Markera fälten med skador på kartan.

Skadad andel (%):
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Skador på tamdjur (om relevant)
När skedde det första respektive senaste angreppet:
Hur många angrepp har skett sammanlagt:
Hur lång tid har det gått mellan angreppen:
Hur många tamdjur har skadats, dött eller försvunnit i förhållande till
det totala antalet tamdjur som hålls i området:
Vilka indirekta skador har detta inneburit för verksamheten:

Skador på ren (om relevant)
Hur många skingringar av renhjorden har inträffat hittills:
Ungefär hur många renar skingras vid varje angrepp i förhållande till
det totala antalet renar i området:
Vilka följder får skingringarna av renhjorden:
Vad har skingringarna kostat hittills:
Vilka konsekvenser skulle fortsatta skingringar innebära på sikt:

Förebyggande åtgärder
Har jakt på denna art bedrivits på marken under ordinarie jakttid?
Vilka åtgärder har vidtagits för att minska risken för skador:
Hur mycket har åtgärderna kostat hittills?
Vilka förebyggande åtgärder har i övrigt övervägts:
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Planeras några av dessa i övrigt förebyggande åtgärder att prövas? Om inte,
förklara varför.

Användning av inte godkända jaktmedel
Ansöker ni om att få använda inte godkända jaktmedel/metoder?
□ Ja

□ Nej

Vilka inte godkända jaktmedel/metoder ansöker ni om att använda vid
skyddsjakten?
□ Jaga på natten □ Rörlig belysning □ Bildförstärkare
□ Hagelgevär

□ Helikopter

□ Söka spår med exempelvis skoter

□ Annat, ange vad
Anledning till ansökan om detta/dessa jaktmedel:

Övrigt som åberopas:

Bilagor
□ Karta

Ort och datum

□ Fullmakt

□ Intyg

□

Namnteckning

Namnförtydligande

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