
1 (2) BLANKETT 
  
Datum 

2022 

www.lansstyrelsen.se 

Ansökan om bidrag för hanteringskostnader av 
fälld gråsäl 2022
Ansökan ska komma in till länsstyrelsen senast 10 oktober 2022. Du kan endast 
få ersättning för hantering av sälar som destruerats vid godkänd anläggning. 

Anvisningar finns på sida 2. 

1. Sökande
Namn Personnummer  

Adress  Postnummer Ort 

E-post Telefonnummer  

2. Jag vill att ersättning ska betalas ut till

Bankgiro   Bankkonto 

Bankgiro/bankkontonummer 
Bankens namn 

Har du näringsverksamhet med momsskyldighet?       Ja      Nej 
Om ja, ange utgifterna exklusive moms i avsnitt 3. 

3. Beräknade uppgifter om blivande fälld gråsäl

Jag kommer fälla (antal) gråsäl (max fem) 

Totala utgifter för anlitad transportör (kronor) 

Totala utgifter för att destruera sälkropparna vid godkänd anläggning 
(kronor) 

Total sträcka egen transport av säl med båt/bil (mil) 



BLANKETT 2 (2) 

Datum 

2022 

Anvisningar 
Du som har fällt och destruerat gråsäl under 2022 
Då behöver du ansöka om bidrag och utbetalning samtidigt. Ansökan om 
bidrag och utbetalning ska komma in till länsstyrelsen senast 10 oktober 2022. 

Du behöver skicka in följande till länsstyrelsen. 

• Den här blanketten, du behöver bara fylla i uppgifterna i avsnitt 1 och 2

• Blanketten för utbetalning av bidrag för hanteringskostnader för fälld
gråsäl

• Kopior på kvitton, fakturor och betalningsbevis för dina utgifter

Du som kommer fälla och destruera gråsäl innan 30 november 
2022  
Då behöver du fylla i den här blanketten och skicka in den till länsstyrelsen. 
Ansökan om bidrag ska komma in till länsstyrelsen senast 10 oktober 2022. 
Du kommer därefter få ett beslut om bidrag. 

Du som beviljats bidrag under 2022 
Då behöver du skicka in ansökan om utbetalning till länsstyrelsen. Ansökan 
om utbetalning ska komma in till länsstyrelsen senast 30 november 2022. 

Du behöver skicka in följande till länsstyrelsen. 

• Blanketten för utbetalning av bidrag för hanteringskostnader för fälld
gråsäl

• Kopior på kvitton, fakturor och betalningsbevis för dina utgifter

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där gråsälen är fälld. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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