
 RAPPORT 
  

 
    
   

  
 

     
   
 Insänds till 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
611 86  Nyköping 

 
 

 
 

Rapport från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd  
 
Tillståndshavare 
Namn Telefon 

Utdelningsadress Postnummer och ortnamn 

E-postadress 

Diarienummer på 
Länsstyrelsens beslut  

 
Vad avsåg tillståndet för typ av skyddsjakt/skadeförebyggande åtgärd?  
Åtgärd:  Viltart: Vilka medel har använts? 

 Skyddsjakt 
 Rivning av bäverhydda/dämme 
 Viltstörning med lös hund 
 Prickning av ägg 
 Övrig skadeförebyggande åtgärd 
 Annan:   

 

 Dovhjort 
 Kronhjort 
 Vildsvin 
 Bäver 
 Skarv 
 Annan: 

 Jakt 
 Störning med hund 
 Rivning 
 Användande av skrämselutrustning 
 Fälla 
 Annat: 

  
Uppgifter om utförd åtgärd  
Åtgärd:  Viltart: Vilka medel har använts? 

 Skyddsjakt 
 Rivning av bäverhydda/dämme 
 Viltstörning med lös hund 
 Prickning av ägg 
 Övrig skadeförebyggande åtgärd 
 Annan: 

   

 Dovhjort 
 Kronhjort 
 Vildsvin 
 Bäver 
 Skarv 
 Annan: 

 Jakt 
 Störning med hund 
 Rivning 
 Användande av skrämselutrustning 
 Fälla 
 Annat: 

 
Upplever du att skyddsjakt/skadeförebyggande åtgärder haft avsedd effekt? 

 Ja  Nej  Delvis, kommentera gärna  

 



 

 
 
 

 

Uppgifter om resultat av genomförd åtgärd.  
(t.ex. antal fällda/fångade djur eller fåglar, antal prickade ägg, antal rivna bäverdammar) 
Datum Plats (t.ex. fastighets-

beteckning, koordinater) 
Art Antal Kön Ålder (om 

möjligt) 
      

      

      

      

      

 
Skyddsjaktens/skadeförebyggande åtgärders effekt 
Beskriv vilka effekter vidtagna åtgärder haft på skadeproblematiken.  

 

 

 
Uppgifter om ytterligare åtgärder 
Har ytterligare skadeförebyggande åtgärder vidtagits utöver den åtgärd som regleras av 
tillståndet? Beskriv gärna dina erfarenheter.  

 
Har hanteringen av ärendet hos Länsstyrelsen uppfyllt era förväntningar? 

  Ja   Nej   Delvis, kommentera gärna  

 
Övriga bilagor 

 Karta  Foton  Övrigt 
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