
1 

Länsstyrelsen i Gotlands län           Besöksadress: Visborgsallén 4         E-post:  gotland@lansstyrelsen.se
Postadress: 621 85 VISBY            Telefon: 010-223 90 00           Webbplats: www.lansstyrelsen.se/gotland

1 (4) 

ANSÖKAN  

Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelser  
enligt 4-9 §§ Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 

Ansökan sänds till:  
Länsstyrelsen i Gotlands län 
621 85 VISBY 

Eller per e-post till:  
gotland@lansstyrelsen.se 

A. Sökande 
Sökandens namn 

Adress Telefonnummer 

Postadress Mobilnummer

E-postadress 

B. Namn på personer som kommer att utföra insamling/åtgärder som dispensansökan avser

C. Har markägaren godkänt planerad åtgärd/-er?

  Ja      Nej 

D. Art/arter som berörs
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E. Antal individer som berörs

F. Planeras insamling/åtgärd inom skyddade områden? (naturreservat, naturminne, Natura 2000-område m.m.)

G. Beskrivning av insamling/åtgärd, metod samt syfte

H. Tidpunkt för insamling/åtgärd
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I. Hur påverkas beståndet/bestånden lokalt och regionalt av insamlingen/åtgärden

J. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att begränsa/förhindra skada på individerna eller negativ påverkan på 
beståndet/bestånden 

K. Finns andra alternativ (t.ex. platser eller metoder) för att projektets syfte ska kunna uppnås?
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L. Planerade skydds- och/eller kompensationsåtgärder

M. Övriga uppgifter

N. Till ansökan ska bifogas

 En översiktskarta där området för insamling/åtgärder har markerats. 

 En detaljkarta eller skiss som visar insamlingens/åtgärdernas lokalisering och omfattning 

Underskrift    
Ort  Datum 

Underskrift 

Övrig information 

Blanketten 
Var noga med att fylla i uppgifterna ovan, komplettering av ärendet leder till förlängd  
handläggningstid. Observera dock att komplettering kan komma att krävas även om  
ovanstående uppgifter lämnats. 

Vid eventuella frågor, kontakta: 
Länsstyrelsen i Gotlands län 
Naturvårdsenheten 
Telefon: 010-223 90 00 
E-post: gotland@lansstyrelsen.se 

Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter, 
hittar du information här: www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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