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Blankett L2   Sid.1(2) 

BESIKTNING OCH PROVTAGNING AV FÄLLT LODJUR 
Blanketten fylls i av länsstyrelsens besiktningsperson som sänder kopia till SVA tillsammans med kropp och prover 
samt laddar upp en kopia i Rovbase. 

DJURETS ID  

RovbaseID  

M  _    _    _    _    _     _ 
Lst-ID  

Är lodjuret tidigare märkt?  

    Nej         Ja, ange vilken typ:          Halsband/sändare    Ange nummer: ……………………………………………………….      

   Tidigare chipmärkt   Ange chipnummer: ………………………………………………………. 

Om lodjuret har sändarhalsband kontaktar länsstyrelsen omgående SLU/Henrik Andrén på 070-218 44 06 

FALLPLATS 
och 
SKOTT 

Jaktmedel 

Fallplatsens koordinater  
(ange koordinatsystem i rutan till höger) 

↑   Norr → Öst 

l__l__l__l__l__l__l__l      l__l__l__l__l__l__l__l 

        RT90

        SWEREF  

     WGS84 DEC    

Annat:          

Län: 

Kommun:  

Fallplats (ange namn som finns på karta 1:100 000): 

      Hagel       Kula Antal skott 
Avfyrade:                 Träffar:  

SYNLIGA 
SKADOR 
och 
FOTODOKU-
MENTATION 

Notera synliga 
skador (färska 
eller äldre) 
samt skabb 

       Färska skador på hud, kropp eller klor finns, beskriv:         

       Foto lagt i Rovbase 

    Generell fotodokumentation av djuret: 

    Hela lodjuret foto, och lagt i Rovbase 

    Ingen fotodokumentation utförd 
       Äldre skador finns på hud, kropp eller klor, beskriv: 

        Foto lagt i Rovbase 

       Lodjuret är skabbangripet (ange var och ungefärlig utbredning i cm):  

        Foto lagt i Rovbase 

PROVER 
Kropp inkl. skalle, svanskotor och tåben    Om hane; penisben & testiklar              Referensprov (hudbit till SVA)             

VIKT 
Totalvikt kg (inte flådd) Flådd kropp (skrott) med huvud, vikt kg 

KÖN OCH 
ÅLDER 

    Hane          Hona       Osäker Årsunge (0-1 år)        Fjolårsunge (1-2 år)          Vuxen  
MÅTT ANGES PÅ NÄSTA SIDA 

ÖVRIGT  
Tex noterade 
avvikelser 
utöver skador 
eller 
meddelande 
till SVA 
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Blankett L2   Sid.2(2) 
MÅTT, VIKTER OCH PROVER TAS INTE OM HELA OFLÅDDA LODJURET TILLFALLER STATEN 

MÅTT 

1.Bröstomfång 
    cm 

2.Kroppslängd 
cm 

MÅTTHJÄLP 
Mät på oflådd kropp. Använd mjukt plastmåttband samt lämplig våg. Vägda vikter anges i kg med minst en decimal. 

1. Bröstomfång Mät runt hela bröstkorgen straxt bakom frambenen. 

2. Kroppslängd Avstånd från nosspets till svansrot genom att följa kroppens kontur. 

ÅTERTAG AV 
KRANIUM 

Kryssa i rutan om återtag av kraniet önskas. 
Kraniet återfås mot en kostnad på 500 kr + fraktkostnad. 

OBS! 
Det är mycket viktigt att ägares uppgifter fylls i korrekt och fullständigt på blankett L1, 
och SVA blankett för återtag av kranium så att SVA kan skicka kraniet till rätt person. 

Kraniet skickas ej färdigpreparerat utan nedfruset och vakuumförpackat efter att en bit 
av en tandrot för åldersbestämning tagits från en hörntand, efter sjudning av huvudet. 

Kraniet ska märkas med ID-chip, vilket ägaren själv ombesörjer när kraniet återfås. ID-
chip medföljer kranieförsändelsen. 
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