
VILTOLYCKSRAPPORT
Fältversion Rapporten ska medtas i fält och kunna uppvisas 

vid förfrågan från polis eller jakträttshavare.

Rapporten skrivs med fördel ut dubbelsidigt och viks på mitten för att ta med den smidigt på fältet. 

Uppgifterna förs in på www.viltolycka.se så snart som möjligt efter utfört uppdrag för att korrekt 

ersättning ska betalas ut.

HR-nr

Annat vilt som inte finns i listan ovan

Datum för olycka

Namn hos polisen

Tid

Antal vilt

Kön

Tel till polisen

Övergripande information (Steg 1)

Vilket vilt är påkört? (Steg 2)

Kronhjort Lo

Björn

Mufflonfår

Älg

Dovhjort

Rådjur

Örn

Varg

Järv

Utter

Övriga djur

Vildsvin

Hondjur

Hondjur

Hondjur

Handjur

Handjur

Handjur

Okänt

Okänt

Okänt

#1

#2

#3

Namn eftersöksjägare #1

Namn eftersöksjägare #2

Namn eftersöksjägare #3

Om annat vapen

Eftersök genomförts utanför vägområde

Skjutvapen

Annat vapen

Kontaktperson har gjort platsbesök

Löshund har använts

Eftersök avslutades kl.Eftersök startade kl. Viltet spårades (i km)

Övrig information (Var är viltet avlivat, är viltet urtaget, är vägen till viltet utmärkt etc?)

Återrapportering till kontaktperson forts. (Steg 5)

Tid (ange i tim)

Tid (ange i tim)

Tid (ange i tim)

Tid (ange i tim)

Bil/km (enkel)

Bil/km (enkel)

Bil/km (enkel)

Bil/km (enkel)

Resursinsats kontaktperson

Resursinsats eftersöksjägare #1

Resursinsats eftersöksjägare #2

Resursinsats eftersöksjägare #3

Polisen beslutar om Beslutat av polis (namn)

Eftersök Platsbesök



Enskild väg (om olyckan är på enskild väg behöver inte vägnummer anges)

GPS-koordinat latitud (ex. 57.5032)

Vägnummer

GPS-koordinat longitud (ex. 16.4593) 

Gata 

Namn på fordonsförare Telefonnummer till fordonsförare 

Är olyckspl. utmärkt m. markeringsremsa? Annan markering

Var skedde olyckan? (Steg 3)

Beskriv olycksplatsen

JA NEJ

Namn på jakträttshavaren Telefonnummer till jakträttshavaren

Information om jakträttshavaren (Steg 4)

Anträffbar Oanträffbar Okänd

Olycksplats påträffad

Senaste kontaktförsöket Tid Antal försök

Återrapportering till kontaktperson (Steg 5)

Avlivats

Ej påträffats

Bedöms oskadat Bedöms skadat
ej påträffats

Påträffat döttDött på olycksplatsen

Bedöms otjänligt Kvar på vägbanaAvlägsnat från vägbana

Överlämnat till jakträttshavaren

Vad har skett med viltet (flera alternativ kan väljas)

Jakträttshavaren är

Information om viltet (välj ett alternativ)

Jakträttshavaren underrättad om att eftersök genomförs

Skog

Viltstängsel

Hagmark

Åker/öppet

Annat

Information om terräng på olycksplats (flera alternativ kan väljas)


