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Ansöka om ersättning för skador orsakade av säl 
Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se  

eller via post: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 

 

Information 
Ersättning för sälskada kan ges till fiskare. För att vara berättigad till ersättning krävs att sälskador är 
införda i loggbok eller journal. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 september 
året efter skadeåret.  

1. Uppgifter om sökande 
Företag:

 

Organisationsnummer: 

 

Namn: 

 

Personnummer: 

 

Bostadsadress: 

 

Postnummer och ortsnamn: 

 

Mobilnummer: 

 

E-post: 

 

F-skattebevisnummer: 

 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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Bankgiro: 

 

Bankkonto inklusive clearingnummer: 

 

Personkonto: 

 

Fiskelicensnummer: 

 

2. Redovisning 
 Jag har redovisat mina skador i daglig loggbok 

 Jag har redovisat mina skador i kustfiske-journal 

Totalt antal dagar med sälskador som redovisats i loggboken eller journalen under året: 

 

3. Statligt stöd 
Bestämmelserna om ersättning för viltskador inom fisket har ändrats så att reglerna om ”statligt stöd 
av mindre betydelse” numera gäller för sälskadeersättningar som betalas ut. Reglerna innebär att det 
totala stödet av mindre betydelse som lämnas från offentliga sektorn till ett företag inte får överstiga 
30 000 euro under tre beskattningsår. Därför frågar vi om detta. Det är inte alla offentliga stöd som 
räknas som stöd av mindre betydelse. Vissa stöd är undantagna. 

Har din verksamhet fått offentligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren? 
Sälskadeersättning 

 Ja 

 Nej  

År: 

 

Jordbrukarstöd 

 Ja 

 Nej 

År: 
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Stöd från Havs- och fiskerifonden 

 Ja 

  Nej 

År: 

 

Annat stöd 

  Ja 

 Nej 

År: 

 

Har du kryssat i ja i något av alternativen behöver vi ha kopia på de beslut som du har fått. 
Undantaget sälskada för dessa har vi på Länsstyrelsen.  

4. Fiskeplatser där jag har haft sälskador 
Räcker inte fälten till kan du fortsätta på eget papper som du bifogar som bilaga till din ansökan.  

1. Position där jag har haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

2. Position där jag har haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

 

 

 
 ja 

  

 
 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 
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Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

3. Position där jag har haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

4. Position där jag haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 ja 
 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 
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5. Position där jag haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

6. Position där jag haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 ja 
 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

7. Position där jag har haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 
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Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

8. Position där jag haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

9. Position där jag har haft sälskador (WGS 84): 

 

Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

10. Position där jag har haft sälskador (WGS 84): 

 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 
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Redskap: 

 

Fiskslag: 

 

Antal kilo: 

 

Uppskattat värde på de orsakade sälskadorna: 

 

5. Övrigt

 
 

 
 

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

 
Kontakt 
För eventuella frågor, kontakta Länsstyrelsen i Hallands län 
Telefon:  010-224 30 00 (växel) 
E-post:  halland@lansstyrelsen.se 
Webbplats:  www.lansstyrelsen.se/halland  
Postadress:  Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 
Besöksadress: Slottsgatan 2, Halmstad 

 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

 ja 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
mailto:halland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/halland
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