Datum 8.5.2020

ANSÖKNINGSANVISNINGAR
understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar
Statsrådets förordning 184/2020
Vad gäller understödet?
 Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som
orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling.
Understödet är tidsbestämt och kan beviljas fr.o.m. den 8 april
2020 till slutet av år 2023. Understödet kan sökas kontinuerligt.
 Understöd kan beviljas registrerade företag som bedriver
fiskodling och kommersiella fiskare i grupp I samt
kommersiella fiskare i grupp II vars genomsnittliga
omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat
eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de
tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 3 000 euro.
 Understöd kan beviljas för behandling av högst 400
avlägsnade gråsälar. Understödet beviljas av det anslag som
jord- och skogsbruksministeriet anvisat i statsbudgeten.
 Understödet beviljas för kostnader för avlägsnande av
gråsälshanar med syftet att säkerställa att gråsälshanarna tas
iland och avlägsnas i enlighet med jaktlagen, bestämmelserna
om handel med sälprodukter och hantering av vilt samt
övriga bestämmelser och transporteras vidare för
bortskaffande eller nedgrävning. Nedgrävningen av
gråsälshanar bör ske enligt Livsmedelsverkets anvisningar
(https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/dodadjur/nedgravning/) och dessutom bör kommunalveterinären

och kommunens miljösekreterare kontaktas.
Understödet beviljas för
 Avlägsnande av gråsälshanar som orsakat skador för fiske
eller fiskodlingsverksamhet och som därför har avlägsnats
från fiskeredskap eller fiskodlingar eller på ett avstånd av
högst 200 meter från dem så att avståndet från en ryssja
räknas från redskapets andra delar än led-armen
 Inledande hantering; gäller de åtgärder som vidtas av
kommersiella fiskare och fiskodlingsföretag för ilandförande
av en avlägsnad gråsäl för vidare transport eller leverans för
bortskaffande samt för provtagning av den undre käken för
forskningsändamål och sändande av proverna till
Naturresursinstitutet.
 Bortskaffande; gäller ett förfarande där en myndighet eller
privat aktör som slutgiltigt hanterar den avlägsnade gråsälen
(genom nedgrävning eller transport till avfallshantering) i
enlighet med bestämmelserna om handel med sälprodukter
och hantering av vilt och där den avlägsnade gråsälens kön
dokumenteras på ett tillförlitligt sätt.
 Intyg över bortskaffande; gäller ett intyg utfärdat av en
tjänsteman inom den offentliga förvaltningen eller av en
fiskeövervakare som utfört provet för fiskeövervakare eller
en tjänsteman i en statsunderstödd organisation (t.ex.
rådgivningsorganisation eller fiskodlarförbund) över att den
avlägsnade gråsälen är en gråsälshane och att den avlägsnade
gråsälshanen hanterats på det sätt som ett bortskaffande
kräver vid nedgrävning.
 Transportkostnader; gäller endast de kostnader som uppstår
om en gråsälshane för bortskaffandet måste transporteras
åtminstone 20 km från den plats där den förts iland.

Innehållet i ansökan
 Sökanden ska ange uppgifterna om sökanden, en redogörelse
över varifrån gråsälshanen som orsakat skador har
avlägsnats, uppgift om var det närmaste fiskeriredskapet eller
den närmaste fiskodlingen är belägen, uppgift om huruvida
den avlägsnade gråsälen drunknat i redskapet
 Utredning över kostnaderna för transport, det vill säga uppgift
om var den inledande hanteringen av den avlägsnade gråsälen
har ägt rum och vart den har transporterats för bortskaffande.
Till ansökan bifogas ett intyg över den avlägsnade gråsälens kön
och nedgrävande eller verifikat över kostnader för
bortskaffande av gråsälshanen samt andra uppgifter som
behövs för utbetalning av understödet, som t.ex. uppgifter om
huruvida sökanden i andra sammanhang tagit emot stöd av
mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning
(EU)717/2014.
 Sökandens bekräftelse av eller intyg över att den bortskaffade
gråsälshanens undre käke tagits som forskningsprov och sänts
till Naturresursinstitutet. Tilläggsuppgifter: Luke.fi > Om naturresurser > Villebråd och jakt > Säl > Sälar och jakt > Anvisningar
för provtagning av infångad säl och leveransadressen:
https://www.luke.fi/wpcontent/uploads/2020/03/Provtagning-pa-sal-2020.pdf
 Hur stort stöd som söks måste framgå av ansökan.
Understöd som kan beviljas per avlägsnad gråsäl
 inledande hantering 250 euro, inkl. provtagning; sändande
av undre käken till Naturresursinstitutet
 bortskaffande 150 euro, om den avlägsnade gråsälen grävs
ner i marken
 om en annan aktör sköter bortskaffandet, samma belopp
som den aktören tar ut, dock högst 300 euro
 beloppet som uppbärs för intyget, dock högst 50 euro
 transportkostnader 100 euro, avstånd minst 20 km
Hur ansöks understödet?
Understödet söks skriftligt med ansökningsblanketten. Till den
skriftliga ansökan bifogas alla dokument och utredningar som
krävs. Ansökan ska undertecknas och skickas till adressen:
registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi eller
NTM-centralen i Egentliga Finland / Fiskeritjänster
PB 236, 20101 ÅBO
Understödsansökan ska lämnas in senast en månad efter det att
gråsälshanen avlägsnades.

Understödet beviljas inte om:





Sökanden inte uppfyller de registrerings- eller
omsättningskrav som gäller stödtagare då ansökan lämnas in.
Mottagaren av understödet har uppgett felaktiga eller
bristfälliga uppgifter, som väsentligt påverkar beviljandet och
utbetalningen av understödet.
Sökandens maximibelopp för de tre senaste skatteåren har
uppfyllts gällande stöd av mindre betydelse i enlighet med
kommissionens förordning (EU)717/2014.
Europeiska unionens eller annan nationell lagstiftning så kräver

Enligt 29 kap. 5-8 § i strafflagen är det straffbart att lämna den myndighet som beslutar om stöd en oriktig uppgift om en
omständighet som kan påverka möjligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller att för att få ekonomisk vinning
hemlighålla en uppgift som påverkar stödet.
Denna anvisning, som har utarbetats i informationssyfte, beskriver de huvudsakliga villkoren och reglerna för stöd. Anvisningen
är inget bindande dokument som man i ett rättsligt förfarande kan hänvisa till.

