
POSTADRESS 
621 85 VISBY 

BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

TELEFON 
010-223 90 00

E-POST
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Information 

Ersättning för sälskada kan ges till 
fiskare med fiskelicens. För att vara 
berättigad till ersättning krävs att 
sälskador är införda i loggbok eller 
kustfiskejournal.  

Har du fått andra offentliga stöd? 

Sälskadeersättning är ett statligt ”stöd av 
mindre betydelse” ett s k ”de minimis–
stöd”. Det innebär att det totala stödet av 
”stöd av mindre betydelse” ett företag 
får ta emot är 30 000 euro under tre 
beskattningsår. Det är inte alla offentliga 
stöd som räknas som ”stöd av mindre 
betydelse” Vissa stöd är undantagna.  

Därför behöver vi veta om du tagit emot 
något offentligt stöd under de tre senaste 
åren. Nedanstående stöd känner 
Länsstyrelsen redan till och du kryssar 
NEJ om du tagit emot   

• Sälskadeersättning
• Jordbrukarstöd
• Stöd från Havs- och fiskerifonden

som beslutas av Länsstyrelsen
• Inget stöd alls

Om du tagit emot något annat offentligt 
stöd under något av de tre senaste åren 
kryssar du JA och skickar med kopia av 
det beslut om stöd du fått.  

För mer information 
Kontakta: 
Länsstyrelsen Gotland 010-223 90 00 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Gotland  
Miljö- och vattenenheten, Fiske 
621 85 Visby  

Ansökan ska vara inkommen till 
Länsstyrelsen senast den 26 januari 
året efter skadeåret. För sent inkommen 
ansökan kommer att avisas. 

Information om 
personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Gotlands län registrerar 
och behandlar de personuppgifter som 
du lämnar till oss för att vi ska kunna 
hantera din ansökan på ett smidigt sätt 
och fullgöra våra arbetsuppgifter. Vi 
behandlar personuppgifterna enligt 
bestämmelserna i 
Dataskyddsförordningen. Syftet med 
lagen är att skydda människor mot att 
deras personliga integritet kränks genom 
felaktig behandling av personuppgifter. 
För information om hur Länsstyrelsen 
Gotland behandlar personuppgifter se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Ansökan om sälskadeersättning 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sökande 
Namn Personnummer 

Företag Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon E-post 

F-skattebevisnummer Räkenskapsår 
kalenderår brutet räkenskapsår start månad 

Har din verksamhet fått offentligt stöd under de senaste tre beskattningsåren? 
 Ja (bifoga kopia på beslut om stöd) 
 Nej (se ovan under Information) 

 
Jag vill att ersättningen ska betalas ut till 

Plusgiro 

Bankgiro 

Bank Clearing nummer kontonummer 

Redovisning 
För att vara berättigad till ersättning krävs anmälan om sälskadorna i loggboken 

Jag har redovisat mina sälskador i 
 

 Daglig loggbok 

E-loggbok 

Kustfiskejournal 

 

 
 

 
Antal fiskedagar under året redovisade i loggboken 

 
Fiskeplatser där jag haft sälskador (anmälda i loggbok) 

Position där jag haft sälskador 
WGS 84 

Redskap Fiskslag Antal kilo 

    

    

    



 

 ANSÖKAN OM 
SÄLSKADEERSÄTTNING 
  

 

2(3) 
 
 
  

 
 
 

 
POSTADRESS 
621 85 VISBY 

 
BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

 
TELEFON 
010-223 90 00 

 
E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se 

 
WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 
 

 
 

Position där jag haft sälskador 
WGS 84 

Redskap Fiskslag Antal kilo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 ANSÖKAN OM 
SÄLSKADEERSÄTTNING 
  

 

3(3) 
 
 
  

 
 
 

 
POSTADRESS 
621 85 VISBY 

 
BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

 
TELEFON 
010-223 90 00 

 
E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se 

 
WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 
 

 
 

Övriga upplysningar 
 

 

 

 
Sökanden medger Länsstyrelsen att ta del av de till Havs- och vattenmyndigheten 
insända fiskeloggböckerna. 
 
Undertecknad försäkrar att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande. 

Namnunderskrift 

 
 

Namnförtydligande 

Ort och datum Namnunderskrift 
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