BESIKTNINGSINTYG TAMDJUR & HUNDAR

version 2017.0

Blanketten används för alla tamdjur och hundar. En blankett per skadetillfälle.
BESIKTNING
UTFÖRD AV

Namn

Län

Besiktningsdatum, år-månad-dag

Adress

E-postadress

Telefon

Postnummer

Postadress

Mobiltelefon

Deltog veterinär vid besiktningen? Ange i så fall namn och station/klinik.
Nej
Ja
DJURÄGARE

TID OCH PLATS

ANGRIPNA DJUR

Namn

Produktionsplatsnummer

Adress

E-postadress

Postnummer

Postadress

Fyndtidpunkt, datum och klockslag

Anmält rovdjur (markera)
Björn
Järv

Kommun

Län

Telefon
Mobiltelefon

Kungsörn

Plats (gård/by eller liknande)

Lodjur

Varg

Koordinater
Ost

RT90
Nord

Vet ej
SWEREF 99 TM

Skada på (djurslag)
Djurens kön och
ålder

Under 1 år

Hona

Hane

Hona

1 till 2 år

Hane

Hona

Över 2 år

Hane

Antal döda
Antal avlivade
Antal skadade
Antal saknade
BETE
(RAS=Rovdjursavvisande stängsel)

Bete utan hägn, t ex fäbod
Volt

Bete innanför hägn
Uppgiven spänning

Bete innanför RAS (som uppfyller Viltskadecenters kriterier)
Ja
Nej
Mätt spänning

Antal meter och typ av avgränsning som utgörs av sjö, bäck eller annan "naturlig" avgränsning
SKADEORSAK
Markera ett alternativ.
BEDÖMNING
Se definitioner på
baksidan och
markera ett
alternativ.

FÖREBYGGANDE
ÅTGÄRDER
Markera Ja eller Nej
och ange typ och
omfattning i fritext.

TAGNA PROVER
UNDERSKRIFT

Fredat rovdjur
(björn, lodjur, järv, örn, varg)

Annan orsak än fredat rovdjur

Inte möjligt att göra någon bedömning.

Dokumenterad

Bedömd som säker

Osäker

Om skadeorsaken bedöms vara fredat rovdjur, markera en art: Björn

Lodjur

Järv

Örn

Varg

Kommentar:
Användes förebyggande åtgärder, som t ex RAS, vid tidpunkten för angreppet?
Typ:

Ja

Nej

Vidtogs akutåtgärder efter angreppet?
Typ:

Ja

Nej

Fanns sten, mur, virkeshög eller annat som rovdjuret kunnat hoppa in från inom 1,5 m från stängslet?
Typ:

Ja

Nej

Ange vilka
Datum

SEP-nummer
Namnunderskrift av besiktningsman

Dokumenterad
Något av följande kan visas:

• Film/foto på djurkropp eller föremål (t ex bikupa, ensilagebal,
byggnad) visar märken eller blödningar efter tänder/klor med ett
mönster typiskt för arten/stort rovdjur.
• Film/foto som visar jaktspår av arten/stort rovdjur fram till
djurkropp.
• Film/foto som dokumenterar förloppet.
• Salivprov insamlat från märken (med blödning) efter tänder/klor
innehåller DNA från arten.

• Film/foto på djurkropp eller föremål (t ex bikupa, ensilagebal,
byggnad) visar märken eller blödningar efter tänder/klor med ett
mönster typiskt för arten/icke fredat rovdjur.
• Film/foto som visar jaktspår av icke fredat rovdjur fram till
djurkropp.
• Film/foto på förloppet där foto/film visar att icke fredat rovdjur
orsakar skadan.
• Salivprov insamlat från märken (med blödning) efter tänder/klor
innehåller DNA från icke fredat rovdjur.

• Inga märken efter tänder eller klor kan dokumenteras på föremål (t
ex bikupa, ensilagebal, byggnad).
• Inga märken eller blödningar efter tänder/ klor kan dokumenteras
på djurkropp.

• Film/foto som dokumenterar symptom eller skade-/dödsorsak.

Skadeorsak

Björn/lodjur/
järv/örn/varg/okänt
fredat rovdjur

Räv/hund/
annat ej fredat
rovdjur

Okänd/annan/
ej rovdjur

Sjukdom/
Olyckshändelse

• Ett registrerat besiktningsprotokoll där besiktningsmannen anger att
det fanns tydliga symptom eller beskriver hur skadan uppstått.

• Inga bitmärken med blödningar kan dokumenteras.
• Inga märken efter tänder eller klor kan dokumenteras på föremål
(t ex bikupa, ensilagebal, byggnad).

• Ett registrerat besiktningsprotokoll där besiktningsmannen anger att
det fanns märken eller blödningar efter tänder/klor med ett mönster
typiskt för arten/icke fredat rovdjur på djurkropp eller föremål (t ex
bikupa, ensilagebal, byggnad) alternativt jaktspår av arten/icke fredat
rovdjur fram till djurkroppen.
• Synobservation av länsstyrelsens fältpersonal.

• Ett registrerat besiktningsprotokoll där besiktningsmannen anger att
det fanns märken eller blödningar efter tänder/klor med ett mönster
typiskt för arten/stort rovdjur på djurkropp eller föremål (t ex bikupa,
ensilagebal, byggnad) alternativt jaktspår av arten/stora rovdjur fram
till djurkroppen.
• Kvalitetssäkrad spårobservation av stort rovdjur i hägn med skadade
dödade eller saknade tamdjur.
• För djur på fritt skogsbete: Kvalitetssäkrad spårobservation av stort
rovdjur inom 100 m och 24 timmar från flyktspår av tamdjur.
• Synobservation av länsstyrelsens fältpersonal.

Bedömd som säker
Om annan dokumentation saknas kan, i undantagsfall, något av följande
stärka skadeorsaken:

• Synobservation av annan än
fältpersonal.
• Om inget av kriterierna under
Dokumenterad eller Bedömd som
säker är uppfyllt.

• Synobservation av annan än
fältpersonal.
• Om inget av kriterierna under
Dokumenterad eller Bedömd som
säker är uppfyllt.

• Synobservation av annan än
fältpersonal.
• Om inget av kriterierna under
Dokumenterad eller Bedömd som
säker är uppfyllt.

• Synobservation av annan än
fältpersonal.
• Om inget av kriterierna under
Dokumenterad eller Bedömd som
säker är uppfyllt.

Osäker
Skadeorsaken är osäker vid
nedanstående:

