
Ansökan om dispens  

 

 

Namn/Brukare SAM nr 

Block id som omfattas Typ av stöd sökt i SAM Undantag som önskas  
(t ex skörda i förtid, tilläggsutfodring) 

Orsak till undantag 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 

Underskriven ansökan skickas i original till Länsstyrelsernas inscanningscentral i respektive län. Adresser - se nästa sida  



Ansökan om dispens  

 

 

 

Jordbrukarstöd 
 
Länsstyrelsen 
i Blekinge län  FE 1  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Dalarnas län FE 2   Box 204   826 25 SÖDERHAMN 

i Gotlands län FE 3  Box 204 826 25 SÖDERHAMN 

i Gävleborgs län FE 4   Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Hallands län  FE 5  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Jämtlands län  FE 6   Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Jönköpings län FE 7   Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Kalmars län FE 8   Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Kronobergs län  FE 9   Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Norrbottens län FE 10 Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Skåne FE 11  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Stockholms län FE 12  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Södermanlands län  FE 13 Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Uppsala län FE 14 Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Värmlands län FE 15  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Västerbottens län  FE 16 Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Västernorrlands län  FE 17  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Västmanlands län  FE 18  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Västra Götalands län  FE 19 Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Örebro län FE 20  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 

i Östergötlands län  FE 21  Box 204  826 25 SÖDERHAMN 
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