
  

ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN 
FRIDLYSNINGSBESTÄMMELSERNA  
enligt 4-9 §§ Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 

Sökandens namn 

Adress Telefon 

Postadress 

E-post adress

Jag som söker dipens är 

 forskare     intresseförening  djurpark/terrarium el.dyl     markägare     entreprenör     
 arrendator     annat  _______________ 

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

Har markägaren godkänt planerad åtgärd / -er? 
 ja  nej   

Art/arter som berörs 

Antal individer som berörs 

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

Information om fridlysta arter finns på www.lansstyrelsen.se/ostergotland/ 
och på http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-
vaxter/Fridlysta-arter. Information om tillämpning av 
fridlysningsbestämmelserna, inklusive vissa uppgifter om arterna som 
berörs, finns i handbok för Artskyddsförordningen, del 1 – fridlysning och 
dispenser: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-
620-0160-5.pdf
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Beskrivning av insamling/åtgärd, metod samt syfte 

Tidpunkt för insamling/åtgärd 

Hur påverkas beståndet/bestånden lokalt och nationellt av insamlingen/åtgärden. 

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

Finns andra alternativ (t.ex. platser eller arter) för att projektets syfte ska kunna uppnås? 

Planerade skydds- och/eller kompensationsåtgärder 

Samlas djur in i syfte att visa upp och hur och vilket sammanhang kommer i så fall djuren visas? 

Särskilt tillstånd från Länsveterinären krävs. Undantag gäller, under förutsättning att huvudsyftet med verksamheten inte är 
förevisning av djur eller (för arter skyddade av EU-direktiv) sker i kommersielt syfte: Visning enligt dessa 
undantagsbestämmelser får ske för (1) max tre akvarier max 1000 l styck med fiskar och blötdjur; (2) max sju djurarter, 
som inte är däggdjur, i lämpligt antal per art (se 40, 43, 44 §§ Artskyddsförordningen) 

Innebär projektet att arter som är skyddade enligt EU:s Art- och habitatdirektiv kommer att hållas i fångenskap eller 
transporteras? (se 23 § och Bilaga 1 i Artskyddsförordningen, SFS 2007:845)           ja                           nej   

Om Ja, har tillstånd sökts och beviljats från Jordbruksverket? (bifogas) 



Övriga uppgifter 

Till ansökan skall bifogas 

 En översiktskarta där området för insamling/åtgärder har markerats.

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

Ort Datum 

Underskrift (behövs ej om ansökan görs digitalt) Namnförtydligande 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Vid eventuella frågor kontaktas Länsstyrelsens på 010-22 35 000 (vxl), ostergotland@lansstyrelsen.se. 

Ansökan sänds till: 
ostergotland@lansstyrelsen.se 

eller 
Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för naturskydd, 581 86 LINKÖPING 

Version 2019-12-03 
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