Ansökan om dispens från
fridlysningsbestämmelserna i 4-9 §§
artskyddsförordningen (2007:845)

Sökande (till vilken kommunikation sker)
Namn
Adress

Postnummer

Telefon bostad (även riktnr)

Telefon arbetet (även riktnr)

Postort
Mobiltelefon

E-postadress

Uppdragsgivare
Företag

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnr)

Mobiltelefon

Postort

E-postadress

Fastighet/er eller område som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning/ -ar eller område
Kommun

Artens/arternas namn
Arten/arternas svenska namn
Arten/arternas latinska namn

Syftet med åtgärden
Beskrivning av vad ansökan avser inklusive arbetsmetoder samt en generell beskrivning i punktform relaterad till kartan.

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel) E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

Antal exemplar/individer
Ange antal exemplar/individer som berörs av åtgärden

Dispanser avseende 4-9 §§ artskyddsförordningen (Bilaga 1 och 2)
Finns det någon annan lämplig lösning eller alternativ lokalisering?

Ja

Nej

Om nej, motivera varför

Om ja, ange vilken

Påverkan på gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde?

För dispenser avseende 4, 5 och 7 §§ artskyddsförordningen (enbart arter listade i Bilaga 1)
Dispens får endast ges on det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus
samt att dispensen behövs för något av nedanstående ändamål. Kryssa i vilket/vilka.
För att skydda vilda djur och växter eller bevara livsmiljöer för dessa.
För att undvika allvarlig skada, t ex. på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
För forsknings- eller utbildningsändamål
För återplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödningen av en djurart eller den artificiella förökningen av
en växtart som krävs för detta.
För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa
exemplar i liten mängd.
Kommentarer/upplysningar

Tidsperiod
Ange så exakt som möjligt under vilken tidsperiod åtgärden kommer att utföras

Beskriv naturmiljön på platsen

Hur stor areal berörs
Hur stor areal berörs av åtgärden eller verksamheten

Hur kommer resultatet att redovisas
Hur kommer resultat att redovisas och till vem

Övriga upplysningar av betydelse

Till ansökan skall bifogas kartmaterial
Till anmälan ska bifogas
Noggrann detaljkarta i skala 1:5 00 – 1:10 000 med aktuella åtgärder inritade. Ange skala och norrpil.
Om dispensen krävs för insamling inom forskningsprojekt ska en beskrivning av projektet och kontaktperson/ -er bifogas

Datum

!

Sökandens underskrift

Glöm inte att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar i projektet sker
Detta gäller såväl innan Länsstyrelsen skickat beslut i ärendet som under
genomförandet av arbetet.

Anmälan sänds till:
Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD
Telefon: 010-224 70 00
E-post: varmland@lansstyrelsen.se
Så här behandlar Länsstyrelsen dina personuppgifter - www.lansstyrelsen.se/dataskydd

