
   
ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 
Understöd för kostnaderna för  
avlägsnande av gråsälshanar  
Statsrådets förordning 184/2020  

 

                   

Myndigheten fyller i:   8.4.2020 
Anlänt USPA nr 
 
……… / ……… 20…… 

 
 

 
 
Sökanden fyller i: (ifyllningsanvisningar på sida 3) 
1. Sökanden är  

□ kommersiell fiskare               eller                        □ företag som utövar fiskodling 

2. Sökandens namn 3. FO-nummer eller personbeteckning 

  
4. Postadress 5. Postnummer och –anstalt 

  
6. Sökandens telefonnummer  7. Sökandens e-post 

  
8. Kommun där projektet genomförs   9. Kontonummer                                                     

  IBAN                                                             BIC       
10. Har sökanden under senaste 3 åren tagit emot stöd av mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning (EU)717/2014. 

□ Nej              □ Ja, sökanden förbinder sig att till ansökan bifoga en utredning av de stöd som mottagits under perioden i fråga. 

 

Uppgifter om kommersiella fiskaren: 

 

(OBS. Understödsansökan ska lämnas in till NTM-centralen i Egentliga Finland senast en månad efter det att gråsälshanen avlägsnades.)  
  
14. Genomförda åtgärder och understödsbelopp som ansöks  
 Gråsälshanar, st. 

Genomförda åtgärder  
  Inledande hantering (tagit gråsälshanen iland) och sändande av undre käken till Naturresursinstitutet  
(max 250 euro / gråsälhane)  

  Bortskaffande, nergrävning genomfört av sökanden (150 euro / gråsälshane)  

  Bortskaffande, behandlingsanläggningens mottagningsavgift (avgiften som uppbärs, dock max 300 euro / gråsälshane)  

  Intyg, över könet på den bortskaffade gråsälen och gällande nergrävningen (50euro / gråsälshane)   

  Intyg, över könet på den bortskaffade och till behandlingsanläggningen transporterade gråsälen (max 50 euro / gråsälshane)  

  Transportkostnader (100 euro / gråsälshane)  

11.. Kommersiella fiskarens id:  

12..  Kommersiella fiskarens grupp:                                                                                                                            □ Grupp 1.  
eller 

Ryhmä 1.                                                                                                                        □ Grupp 2.    

Den genomsnittliga omsättningen gällande försäljning av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbe-
tade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna ______________ € 

                            20____ omsättning    ____________  €                                                                                                                                           

                            20____  omsättning     ____________  €                                                                                                                            

                            20____  omsättning     ____________  €         
                                                                                                                                                                                                                                                          

13. Tidpunkten för avlägsnande av gråsälshanar som 
ansökan berör och antalet som avlägsnats samt den 
andel (st.) som drunknat i fiskeredskapet eller fiskod-
lingen 
  

Tidpunkt för avlägsnande Antal avlägsnade gråsäls-
hanar  

 

Andel som drunknat 
av de avlägsnade  

____ / ____.20____ ____ st ____ st 



ANSÖKTA UNDERSTÖDSBELOPPET SAMMANLAGT                                euro 
 
 
 

15. Underskrift 

Sökanden har i den verksamhet som anges i ansökan följt Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen, de 
förordningar och bestämmelser som utfärdats på basis av dessa samt ansökningsanvisningarna. 

Sökanden har tagit del av ansökningsanvisningarna. Sökanden samtycker till att lämna in nödvändiga tilläggsutredningar för 
behandlingen av ansökan. 

Sökanden godkänner att NTM-centralen kan använda uppgifter från registret över kommersiella fiskare och vattenbruksregist-
ret för att kontrollera uppgifter om sökanden. 

Sökanden bekräftar att undre käken av varje gråsälshane som ansökan berör skickats till Naturresursinstitutet. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan behöva uppgifter från olika myndigheter och offentliga finansiärer för beredning och 
övervakning av stödbeslutet. NTM-centralen kan utan hinder av sekretessbestämmelser som gäller affärs- och yrkeshemlig-
heter stå i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer för att inhämta uppgifter om sökanden och detta projekt.  

Sökanden samtycker till att närings-, trafik- och miljöcentralen samt av denna auktoriserade personer har rätt att få de uppgifter 
om sökanden som behövs för att avgöra ansökan och betala ut, övervaka och följa upp stödet samt att utföra kontroller hos 
sökanden. 

Sökanden godkänner att uppgifterna i ansökan kan publiceras, ifall dessa inte särskilt klassificerats som konfidentiella och att 
uppgifterna kan skickas till Naturresursinstitutet för undersöknings- och statistiska ändamål enligt gällande förutsättningar. 

Undertecknaren intygar att uppgifterna i denna ansökan och i dess bilagor är korrekta och att hen är berättigad att underteckna 
denna ansökan.  

Det är straffbart att lämna den myndighet som beslutar om stöd en oriktig uppgift om en omständighet som kan påverka möj-
ligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller att för att få ekonomisk vinning hemlighålla en uppgift som påverkar 
stödet enligt strafflagen 29 kapitel 5-8§. 
 

 
Datum Sökandens underskrift och namnförtydligande 

 

 

 
 
 
BILAGOR (kryss i rutan) OBS! Bilagorna måste skickas i samband med varje ansökan, även om dessa skickats i en tidigare ansökan. 
 

 
 

Utredning om var och hur avlägsnandet av respektive gråsälshane genomförts samt positionsuppgifter om närmaste fiskeredskap 
eller fiskodling (bilagan bör innehålla uppgifter om positionen där gråsälshanen avlägsnats och positionen för närmaste fiskered-
skap eller fiskodling, utmärkta på en karta eller angivna i koordinater enligt WGS84-format). 

 Intyg om att undre käken skickats som forskningsprov till Naturresursinstitutet (t.ex. en kopia på paketkortet eller utskriften).  

 Intyg om den avlägsnade gråsälens kön samt en kopia på verifikatet över den avgift som betalats för åtgärden. 

 Intyg om att gråsälshanen bortskaffats via nedgrävning samt en kopia på verifikatet över den avgift som betalats för åtgärden. 

 Verifikat gällande den avgift som sökanden har betalat en annan aktör för emottagandet och bortskaffandet samt en kopia på betal-
ningskvittot eller kontoutdraget. 

 Utredning gällande de transportkostnader som uppstått, platsen där den avlägsnade gråsälshanen lyfts iland och vart den transpor-
terats för bortskaffande. 

 Kommersiella fiskare i grupp 2; boksluten gällande de tre senaste räkenskapsperioderna, en kopia på skattedeklarationen eller en 
annan tillförlitlig utredning gällande försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk. 

 Andra bilagor, vilka?   

 Den som beviljar understödet kan även begära andra bilagor eller utredningar av sökanden. 

 
 Tilläggsuppgifter, tex. ifall någon bilaga kan lämnas in först vid en senare tidpunkt.  

  
  

  

Ansökan inklusive bilagor ska inlämnas till registraturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 

Finland via elektroniska tjänsten, via e-post (registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi) eller per post: 

NTM-centralen i Egentliga Finland, fiskeritjänster, PB 236, 20201 ÅBO 



 
IFYLLNINGSANVISNINGAR GÄLLANDE UNDERSTÖDSANSÖKAN 

 
Ansökan om understöd ska inlämnas till Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Egentliga Finland inom en månad ef-
ter det att gråsälshanen avlägsnades. Understödet är 
tidsbestämt och kan beviljas under perioden 8.4.2020 – 
31.12.2023 för kostnaderna för avlägsnande av gråsäls-
hanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fisk-
odling. 
1. Understöd kan beviljas registrerade företag som bedri-
ver fiskodling och kommersiella fiskare i grupp I samt 
kommersiella fiskare i grupp II vars genomsnittliga om-
sättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat 
eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under 
de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 3 000 
euro. 
 
3. Sökandens FO-nummer är obligatoriskt. Om sökanden 
är kommersiell fiskare i grupp 2 och saknar FO-nummer 
är sökandens personbeteckning en obligatorisk uppgift. 
 
8. Kommun, där projektet i huvudsak genomförs. 
 
9. Kontonumret är en obligatorisk uppgift.  
 
10. Understödet beviljas som stöd av mindre betydelse i 
enlighet med kommissionens förordning (EU) 717/2014 
och det begränsas därmed till högst 30 000 euro per 
stödmottagare och för en period på tre skatteår. 
 
11. Kommersiella fiskarens ID (nummer) är en obligato-
risk uppgift. 
 
12. Kommersiella fiskare i grupp2 ska som bilaga till ansö-
kan lämna in boksluten gällande de tre senaste räken-
skapsperioderna, en kopia på skattedeklarationen eller en 
annan tillförlitlig utredning gällande försäljningen av fisk 
som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeripro-
dukter av sådan fisk. 
 
13. Tidpunkten för avlägsnande av de gråsälshanar som 
ansökan berör som har avlägsnats från fiskeredskap eller 
fiskodlingar eller på ett avstånd av högst 200 meter från 
dem. Med redskap avses ryssjor, nät och andra fiskered-
skap och med fiskeodling, en odlingsbassäng till havs. 
Gällande ryssjor räknas 200m avståndet från redskapets 
andra delar än led armen.  
Antal gråsälshanar som avlägsnats, som intygats och som 
ansökan berör samt uppgifter om andelen som drunknat i 
fiskeredskapet eller fiskodlingen, angett i styck, varje grå-
sälshane anges enligt datumet det avlägsnats. 
 
14. Gällande varje genomförd åtgärd anges hur många 
avlägsnade gråsälshanar det berör. 
- Understödet för avlägsnande av gråsälshanen är 250 
euro. 
- Understödet för bortskaffande är 150 euro, om den av-
lägsnade gråsälshanen grävs ner i marken av sökanden.  
- Understödet om en annan aktör sköter bortförskaffandet 
är det belopp som aktören tar ut, dock högst 300 euro. 
- Understödet för intyget gällande gråsälens kön och ned-
grävningen är 50 euro per gråsälshane.  
- Understödet för intyget gällande gråsälshanens kön och 
som transporterats till avfallshantering är 50 euro per grå-
sälshane. 
- Understödet för transport är 100 euro per gråsälshane. 
Understödet kan endast beviljas för transportkostnader 
som uppstått då gråsälshanen transporterats över 20km 
för bortskaffande från den plats den lyfts iland. 

- vid punkten ansökta understödsbeloppet sammanlagt 
anges totala summan som ansöks enligt de angivna ge-
nomförda åtgärderna. 
- Understödet kan nationellt beviljas gällande högst 400 
avlägsnade gråsälshanar per år. 
 
15. Underskrift och datering. Sökanden bör läsa ifråga-
varande text noggrant före underskrift.  
 
Ansökan skall vara undertecknad av den person som ju-
ridiskt ansvarar för projektets genomförande, som är  
namntecknings berättigad. 
 
Bilagor, obligatoriska 
 
- Utredning gällande avlägsnandet, framförallt om var och 
hur avlägsnandet av respektive gråsälshane genomförts 
samt positionsuppgifter om närmaste fiskeredskap eller 
fiskodling (bilagan bör innehålla uppgifter om positionen 
där gråsälshanen avlägsnats och positionen för närmaste 
fiskeredskap eller fiskodling, utmärkta på en karta eller 
angivna i koordinater enligt WGS84-format). 
 
- Kopia av paketkortet, utskrift av försändelseuppfölj-
ningen, kopia av fraktsedeln eller kopia av annat motsva-
rande verifikat om att undre käken skickats som forsk-
ningsprov till Naturresursinstitutet.  
OBS. Anvisningar för provtagning av infångad säl 
och leveransadressen: https://www.luke.fi/wp-con-
tent/uploads/2020/03/Provtagning-pa-sal-2020.pdf  
 
- Intyg gällande avlägsnade gråsälshanars antal, kön och 
eventuella bortskaffning genom nedgrävning. I intyget 
ska utöver ovannämnda framgå när granskningen ge-
nomförts samt vem som utfört den. Intyget kan utfärdas 
av en fiskeövervakare som utfört provet för fiskeöverva-
kare eller en tjänsteman i en statsunderstödd organisat-
ion (t.ex. rådgivningsorganisation eller fiskodlarförbund) 
eller en tjänsteman inom offentliga förvaltningen (t.ex. 
NTM-centralen, landskapet eller kommunen) .  
 
- Ifall sökanden har betalat en annan aktör för emottagan-
det och bortskaffandet ska verifikat gällande den avgift 
samt en kopia på betalningskvittot eller kontoutdraget bi-
fogas ansökan. 
 
- Utredning gällande de transportkostnader som uppstått, 
ifall avlägsnade gråsälshanen transporteras för bortskaf-
fande minst 20km från platsen där den lyfts iland. Dvs. 
uppgifter om var den avlägsnade gråsälshanen lyfts iland 
och vart den transporterats för bortskaffande. 
 
- Kommersiella fiskare i grupp 2; boksluten gällande de 
tre senaste räkenskapsperioderna, en kopia på skattede-
klarationen eller en annan tillförlitlig utredning gällande 
försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av be-
arbetade fiskeriprodukter av sådan fisk. 
 


