
BESIKTNING AV VILTSKADA PÅ GRÖDA 
En blankett per skadetillfälle. Blanketten fylls i av besiktningsmannen, som sänder den till länsstyrelsen. Kopia ska skickas till den som fått gröda besiktigad. 

Namn Län Kommun Besiktningsdatum, år-månad-dag 

Adress e-postadress Telefon 

 
BESIKTNING 
UTFÖRD AV 

Postnummer Postadress Mobiltelefon 

Namn Telefon Mobiltelefon 

Adress e-postadress Lst:s kundnummer 

 
BESIKTNING 
HOS 

Postnummer 
 

Postadress Näringsverksamhet med F-skatt?    
             Ja                              Nej 

TIDPUNKT 
Anmälningsdatum till Lst, år-månad-dag När upptäcktes skadan? Ange exakt fynddatum eller period, år-månad-dag 

SKADEPLATS 
Kommun Län Plats (gård/by etc.) Koordinater, RT90, 5-7 siffror 

Ost                                  Nord 
Skadegöraren konstaterad genom 
         Observation               Spillning            Annan observation, ange: 

                   % Grågås                  % Sädgås                 % Vitkindad gås                % Annan gås art, ange:  

                   % Sångsvan                  % Trana                  % Björn                 % Annat fredat vilt, ange:  

Om en skadegörare orsakat skadan – skriv 100 procent före arten. Om flera skadegörare orsakat skadan ange procent av vardera före respektive art. 

 
KONSTATERAD
SKADE-
GÖRARE OCH 
TOTALT ANTAL 

          1-9 exemplar         10-49         50-99         100-499         500-999         > 1000 

Havre Vårkorn Höstkorn Vårvete Höstvete Råg Rågvete 

Vårraps Höstraps Vårryps Höstryps Ärter Vall Potatis 

 
SKADAD 
GRÖDA 

Morötter Betor Betesvall Ensilagebal Annan gröda, ange vilken: 

Betskador                                                        Trampskador Hackskador 
          Annan typ av skada, beskriv: 

 

 
TYP AV 
SKADA PÅ 
GRÖDAN 

 

EKOODLING 
Ekologisk odling 
          Ja                        Nej 

Ansluten till KRAV eller motsvarande 
          Ja, ange vilken samt medlemsnummer:                                                                                                            Nej            
 Har jakt bedrivits? 

          Nej                       Ja, beskriv omfattningen: 
 

 

 

Har andra åtgärder vidtagits för att förebygga skada? 
          Nej                       Ja, beskriv typ och omfattning: 
 

 

 

 

 
VIDTAGNA 
FÖRE-
BYGGANDE 
ÅTGÄRDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Område Grödoslag och sort Skadad areal 
ha 

Skattad 
bärgad skörd 
om skada inte 
skett kg/ha 1/ 

Skördeminsk-
ning pga 
viltskada % 2/ 

Förlorad skörd 
i kg 

a x b x c 
100 

Aktuellt pris 
kr/kg 

Skadevärde i 
kronor 

d x e 

  a b c d e  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
1/ Ange hur skördebortfallet beräknats (t ex genom provytor i skadade respektive icke skadade områden) 

 

 

2/  Ange i procent hur stor del av det totala skördebortfallet som beror på andra orsaker än fredat vilt 

             % Väder           % Jordmån          % Brukningsmetoder          % Jaktbart vilt 

        % Annan orsak, ange vilken: 
Skördeområde (SKO) Skadevärde totalt kronor 

Normskördevärden Självrisk kronor 

Vid besiktningen konstaterades att av sökanden angivna skadeförebyggande åtgärder är utförda 
Ersättning kronor 

 
BESIKTNINGS-
MANNENS 
VÄRDERING 

Fotodokumentation bifogas 
Ersättning för viltskada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMPLET-
TERANDE 
INFORMATION 
 
 
 
Komplettera 
gärna med bilaga 

 Bilaga bifogas 
        Ja                      Nej 

UNDERSKRIFT 
Datum Namnunderskrift av besiktningsman 
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