
  

       

  

 

   

    
     

 

  

  

  
  

 
  

  

  

       

 
       

 

    
      

  

 

 
 

Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

1(2)
Ansökan 218 

Fyll i blanketten via din dator. Kom ihåg att ange om du 
tidigare fått bidrag under de senaste två beskattnings-
åren samt innevarande beskattningsår enligt förordning 
om statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254). 

Skicka ansökan till 
skane@lansstyrelsen.se 

Ansökan om bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel 
Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag 
verksamma inom primär jordbruksproduktion.  
Bidraget är på 5 kr/m, och kan lämnas för röjning en gång per år per stängsel. Du kan även 
söka bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel äldre än 5 år.

Grundvillkor och förutsättningar för bidrag
För att ansökan ska beviljas behöver du fylla i samtliga uppgifter i blanketten. För stängslet 
gäller detta uppgifter om: 
• Tidigare mottaget stöd under de senaste två beskattningsåren samt innevarande beskattningsår

enligt förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för
viltskador och förebyggande av viltskador*.

• Journalnummer eller diarienummer på beslutet om beviljat stängselbidrag för det
rovdjursavvisande stängsel som du ska röja under.

• Antal meter stängsel som ska röjas.

• Redogörelse för vad bidraget använts till och vilka resultat det gett ska skickas in senast 31
oktober. Om du röjt innan du skickar in ansökan kan du redogöra för det direkt i denna
ansökningsblankett.

Uppgifter om dig som söker 
Namn Adress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Personnummer Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer) 

Uppgifter om det rovdjursavvisande stängslet/stängslen 
Ange diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. 
Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här. 

Postadress Telefon: 
Länsstyrelsen Skåne 010 224 1000 (växel) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/skane 

E-post: 
skane@lansstyrelsen.se 

291 86 Kristianstad 
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Ange om du tidigare erhållet bidrag i form av statligt stöd av mindre 
betydelse (2017:1254)* under de senaste två beskattningsåren 
samt innevarande beskattningsår: 
☐Har ej erhållit sådant bidrag
☐Beviljat bidrag kr: år: 

kr: år: 
kr: år: 

Jag intygar att stängslen fortfarande är i fullgott skick som rovdjursavvisande 

Jag intygar att den angivna stängsellängden som jag röjt under inte överstiger det som står 
står i beslutet om bidrag till rovdjursavvisande stängsel. 

* Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara
- ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, t ex inköp av extra foder
eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.

Observera: Du får inte ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en 
treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd. 

Återrapportering 
Redogör för hur bidraget använts och vad åtgärderna lett till. Ange alltid spänning i 
stängslet före och efter röjning. Observera! Foton före och efter röjning behöver 
skickas med för att vi ska kunna besluta om bidrag. Sista dag för att komplettera din 
ansökan är den 15 december.

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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