
ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR VILTSKADA PÅ GRÖDA 
En blankett per skadetillfälle. Blanketten ska vara inkommen till länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan upptäckts. 

Personnummer Namn Telefon 

Adress e-postadress Mobiltelefon 

Postnummer Postadress 

SÖKANDENS 
PERSON-
UPPGIFTER 

Organisationsnummer Näringsverksamhet med F-skatt?   
    Ja             Nej    

        

TIDPUNKT 
När inträffade skadan? Ange exakt dag eller period, år-månad-dag När anmäldes skadan till länsstyrelsen? år-månad-dag 

Kommun Län Plats (gård/by etc.) Koordinater, SWEREFF 99 
Ost                           Nord SKADEPLATS 

Fastighetsbeteckning Eventuellt naturreservat eller motsvarande i eller invid området 

   Grågås     Sädgås    Vitkindad gås    Annan gåsart, ange:  

   Sångsvan     Trana    Björn     Annat fredat vilt, ange:  

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

Vilken är skadan och hur har skadan uppkommit? 

SKADEGÖRARE 
OCH ANTAL  

F
   

oton/ Bilaga bifogas 
       Ja              Nej 

BESIKTNING 
Har besiktning av skadan genomförts? Uppge i så fall besiktningsmannens namn och datum 

  Nej                                Ja 

Havre Vårkorn Höstkorn Vårvete Höstvete Råg Rågvete 

Vårraps Höstraps Vårryps Höstryps Ärter Vall Potatis 

Morötter Betor Betesvall Ensilagebal Annan gröda, ange vilken: 

SKADAD 
GRÖDA 

Summa odlad areal (ha) Varav åker (ha) Arealen på skadat skifte (ha) Andel skadad gröda på skadat skifte (%) 

VÄRDE AV 
SKADAD 
GRÖDA 

Ange värdet av den skadade grödan vid skadetillfället 

kr. 
Sökt ersättning för arbetskostnad i samband med skadan, specificera 

kr. KOSTNADER I 
SAMBAND MED 
SKADAN 

Sökt ersättning för extra utlägg (t ex omsådd, stödutfodring av djur), specificera 
kr. 

SUMMA SÖKT 
ERSÄTTNING 

Summa sökt ersättningsbelopp 
kr. 

  Nej   Ja, beskriv omfattningen: 

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

GENOM-
FÖRDA 
SKADEFÖRE-
BYGGANDE 
ÅTGÄRDER 

Bidrag för År Belopp TIDIGARE 
ERHÅLLNA 
BIDRAG ELLER 
ERSÄTTNINGAR 

Ersättning för År Belopp 

SÖKANDENS 
UNDERSKRIFT 

Datum Namnunderskrift 

Har jakt bedrivits? 

PlusGiro, bankgiro eller bankkontonummer inkl. clearingnummer  
PlusGiro       Bankgiro       Bankkonto
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