
 

    
              

     
     

     

  

Ansökan  om dispens  från  artskyddsförordningen  

Sökande 

  

    

       

Namn Telefon 

Adress Postnummer och ortnamn 

E-postadress

Jag har markägarens medgivande till åtgärden JA □ NEJ □ 

Eventuellt företag/organisation 

Genomförare 

□ 
  

  

    

amma genomförare som sökande (om ja, behövs fälten nedan inte fyllas i) 

ventuellt företag/organisation 

amn Telefon 

dress Postnummer och ort 

-postadress

S

E

N

A

E

Om det är fler än en  genomförare ange ytterligare kontaktuppgifter i rutan: ”Övrig information”  

 Uppgifter om art och åtgärd 

   

    

     

     

         

Åtgärd som ansökan avser 

Fastighet/-er där åtgärden önskas bedrivas 

Tidsperiod då åtgärden önskas bedrivas 

Beskriv hur åtgärden förväntas påverka arten och dess gynnsamma bevarandestatus 

Art/arter som ansökan avser 

Gävleborg 

1 

Postadress 
801 70 GÄVLE 

Besöksadress 
Borgmästarplan 2 

Telefon 
010 - 225 10 00 vx 

Telefax 
010 - 225 11 50 

E-post
gavleborg@lansstyrelsen.se

Organisationsnr 
202100-2437 

Faktureringsadress 
FE 239 
838 73 FRÖSÖN 

Internet 
www.lansstyrelsen.se/gavleborg 



 

 

 

 

  

    Beskriv/motivera varför dispens behövs, kopplat till något av syftena som beskrivs nedan.  

2 

Syften för dispens från 4, 5 och 7 §§ artskyddsförordningen  

•  För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för dessa.  

•  För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, fiske, skog, vatten eller 

egendom.  

•  Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som  har ett  

allt överskuggande  allmänintresse.  

•  För forsknings- och utbildningsändamål.  

•  För återplantering eller återinförsel av arten, eller för att under strängt kontrollera

förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vis

exemplar i liten mängd.  
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Planeras några skyddsåtgärder eller kompensationsåtgärder i samband med den 
åtgärd som ansökan avser? 

Finns det någon annan lämplig lösning än åtgärden som ansökan avser? 

Övrig information 

Bilagor:     Karta      Intyg  Annat  

Observera att ev. beslut om dispens måste ha fattats innan åtgärden genomförs, den som bryter mot 

artskyddsförordningens bestämmelser kan komma  att åtalas för  artskyddsbrott.  

Det kostar ingenting att ansöka om dispens från artskyddsförordningen.  

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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