
Anvisning till blanketten

Ansökan för för miljöinvestering  
för stängsel mot rovdjur 

Anvisning Ansökan för utvald miljö

1. Läs om miljöinvesteringen 
stängsel mot rovdjur på 
länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se. 
Kontakta länsstyrelsen om 
du har ytterligare frågor. 
Kontaktuppgifter finns på 
baksidan av anvisningen.
2. Läs i denna anvisning om 
hur du ska fylla i blanketten. 

Vem ska använda blanketten?
Den här blanketten använder du om du vill få ersättning för att sätta upp stängsel 
mot rovdjur

När ska du lämna din ansökan? 
Du kan lämna in din ansökan om miljöinvestering för stängsel mot rovdjur från och 
med den 19 maj 2014.

Lämna din ansökan till länsstyrelsen
Du lämnar din ansökan till länsstyrelsen. Adressen finns på baksidan av anvisningen.

KONTAKTA LÄNSSTYRELSEN INNAN DU BÖRJAR
Tänk på att du alltid ska kontakta länsstyrelsen innan du börjar med din 
miljöinvestering. Av länsstyrelsen får du veta om du kan söka ersättning för stängsel 
mot rovdjur i ditt län eller din region samt vilken ersättningsnivå som gäller.

Sök utbetalning när du avslutat ditt projekt
Du kan söka utbetalning när du har avslutat ditt projekt. När du söker utbetalning så 
kommer länsstyrelsen att slutbesiktiga din miljöinvestering. När du söker utbetalning 
gör du det i blanketten Ansökan – utbetalning av ersättning för miljöinvestering.



2

Så här fyller du i blanketten 
A. Sökande
Här anger du ditt namn, personnummer samt din adress och fastighetsbeteckning. Ange 
också ditt kundnummer hos länsstyrelsen. Om den sökande är en juridisk person ska 
du ange den juridiska statusen (handelsbolag, organisation eller liknande) samt namn, 
organisationsnummer, adress och kundnummer för den sökande.

Om du som sökande är en juridisk person ska du ange vem som är ansvarig för ekonomi och 
redovisning inom projektet.

Om du inte har något kundnummer sedan tidigare kan du kontakta länsstyrelsen för att få 
ett. Annars får du ett i samband med att du lämnar in din ansökan.

Om du inte har fått någon typ av jordbrukarstöd tidigare ska du ange det bankgironummer 
eller bankkonto, inklusive clearingnummer, som du vill att dina pengar ska betalas in på. 
Om du redan sökt andra jordbrukarstöd, exempelvis i SAM-ansökan, ska du inte fylla i 
några bankgiro- eller bankkontouppgifter. Dessa finns då redan registrerade tillsammans 
med ditt kundnummer. Pengarna betalas bara ut till dig som är sökande. Därför ska du stå 
som ansvarig för bankkontot.

Vill du ändra bankgiro eller bankkontonummer ska du kontakta länsstyrelsen särskilt för 
detta.

Fyll i telefon- och faxnummer samt e-postadress för att underlätta länsstyrelsens kontakt 
med dig.

B. Ansökan om miljöinvestering för stängsel mot rovdjur
Ange blockidentiteten med 11 siffror på det eller de block där du vill genomföra din 
miljöinvestering. Blockidentitet avser beteckningen på närmast liggande jordbruksblock. 
Vet du inte beteckningen på närmast liggande jordbruksblock kan du få denna information 
från länsstyrelsen.

Du ska markera miljöinvesteringens läge på kartan som du lämnar in tillsammans med din 
ansökan. Läs mer om kartan på sidan 3.

C. Klardatum
Ange klardatum det vill säga det datum då du beräknar vara klar med din miljöinvestering 
och då du kan lämna in din ansökan om utbetalning. Tänk på att sätta ett klardatum 
som ger dels dig själv tillräckligt med tid för att genomföra din miljöinvestering, dels 
handläggningen vid länsstyrelsen tillräckligt med tid.

Om det visar sig att du blir klar tidigare med din miljöinvestering än det datum du anger här 
kan du också söka  utbetalning tidigare. 

D. Annat stöd
Om du har sökt eller blivit beviljad andra stöd för samma ändamål eller liknande 
verksamhet ska du ange det här. Med ”annat stöd” menas i detta fall offentliga stöd, bidrag 
eller ersättningar utöver ersättningen för miljöinvestering. Du kan inte få två stöd för samma 
åtgärd inom ett projekt.

Om du svarar ”ja” på frågan ska du specificera vilket stöd som du har sökt eller blivit 
beviljad, samt vilka kostnader som är knutna till miljöinvesteringen som du söker stöd för.

Åtagande och utbetalning
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E. Beskriv vad du ska göra och hur du påverkas av 
rovdjursangrepp
När du söker ersättning för miljöinvestering ska du lämna en kortfattad beskrivning av vad 
du ska göra och hur du ska göra. Du ska också svara på några frågor om din besättning och 
om rovdjursangrepp. 

Bifoga foton för att beskriva det du ska göra. Foton underlättar länsstyrelsens  bedömning 
av din ansökan.

Om du behöver mer plats så kan du lämna dina uppgifter som en bilaga till ansökan. Ange 
bilagans nummer och namnet på bilagan under F. Bilagor.

F. Bilagor
Tänk på att namnge och numrera alla bilagor och fylla i bilagans nummer och namn.

Karta – du ska alltid bifoga en karta över din investering. Hur kartan ska vara utformad kan 
du läsa om längre ned på sidan. Följande bilagor lämnar du tillsammans med din ansökan i 
de fall det är aktuellt:

Fotografier – bifoga foton när dessa är väsentliga för din ansökan.

Intyg om firmatecknare – om den sökande är en ideell förening eller en ekonomisk 
förening ska du bifoga ett styrkt protokollsutdrag som visar att du är firmatecknare.

Fullmakt – om du skriver under blanketten som ombud ska du bifoga en fullmakt i original.

Andra bilagor – om du har andra bilagor som är viktiga för din miljöinvestering ska du 
bifoga dessa. 

G. Försäkran och underskrift
Läs noga igenom villkoren för miljöinvesteringen. Läs också försäkran noga innan du 
skriver under din ansökan. Ansökan ska vara undertecknad av den sökande eller om den 
sökande är en juridisk person, av dig som firmatecknare. För stiftelser och föreningar ska du 
bifoga ett protokoll som styrker att du är firmatecknare.

Om du har ytterligare frågor om din ansökan ska du kontakta din länsstyrelse.

KARTA
Om du ska genomföra ett projekt i odlingslandskapet ska du bifoga en kopia på blockkartan 
eller annan karta. Du får själv välja kartskala men den skala du väljer ska vara sådan att 
du tydligt kan visa läget på miljöinvesteringen. På kartan ska du rita in projektområdet, 
och om marken inte ligger på jordbruksmark ska du istället använda dig av en kopia på en 
originalkarta från Lantmäteriet, exempelvis Terrängkartan.

Om blockgränserna på blockkartan inte stämmer överens med verkligheten ska du rita in 
de riktiga gränserna på karta som du lämnar till länsstyrelsen. Kom ihåg att om du redan 
har ansökt om andra jordbrukarstöd ska du även justera den blockkarta som du skickat in 
tillsammans med din SAM-ansökan. Du kan beställa blockkartor från länsstyrelsen.



Telefonnummer och adresser till länsstyrelserna

JSA 64:5

 

Besök länsstyrelsernas gemensamma webbplats www.länsstyrelsen.se
Jordbruksverket Kundtjänst

Växel
551 82 Jönköping

0771–223 223
036–15 50 00

Län Postadress Telefon
Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län

FE 1
839 81 Östersund

044–25 20 00

Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län 
FE 2
839 81 Östersund

023–810 00

Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län
FE 3
839 81 Östersund

010–223 90 00

Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län
FE 4
839 81 Östersund

026–17 10 00

Halland Länsstyrelsen i Hallands län 
FE 5
839 81 Östersund

035–13 20 00

Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län
FE 6
839 81 Östersund

010–225 30 00

Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län 
FE 7
839 81 Östersund

036–39 50 00

Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar län 
FE 8
839 81 Östersund

010–223 80 00

Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län 
FE 9
839 81 Östersund

010–223 70 00

Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län 
FE 10
839 81 Östersund

010–225 50 00

Skåne Länsstyrelsen Skåne
FE 11
839 81 Östersund

044–25 20 00

Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län 
FE 12
839 81 Östersund

08–785 40 00

Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län 
FE 13
839 81 Östersund

0155–26 40 00

Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län 
FE 14
839 81 Östersund

0771–67 00 00

Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län 
FE 15
839 81 Östersund

054–19 70 00

Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbottens län 
FE 16
839 81 Östersund

090–10 70 00

Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
FE 17
839 81 Östersund

0611–34 90 00
0611–34 90 70

Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län 
FE 18
839 81 Östersund

021–19 50 00

Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 19
839 81 Östersund

0771–67 00 00
010–224 50 80

Örebro Länsstyrelsen i Örebro län
FE 20
839 81 Östersund

0771–67 00 00

Östergötland Länsstyrelsen i Östergötlands län
FE 21
839 81 Östersund

013–19 60 00
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