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Älgvårdsfonden 
- utlysning av bidrag för viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor

Bakgrund
Länsstyrelsen får enligt föreskrifter som 
meddelas av Naturvårdsverket lämna 
bidrag ur älgvårdsfonden för bland 
annat viltvård, information och utbild-
ning i jaktliga frågor. 

Ansökan
För att erhålla bidrag ska ansökan vara 
Länsstyrelsen tillhanda senast den 30 
september.  
Märk din ansökan med: Ansökan om 
bidrag ur älgvårdsfonden.

Skicka din ansökan digitalt till 
halland@lansstyrelsen.se  

eller till

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Vill du veta mera...
Besök vår webbplats  
www.lansstyrelsen.se/halland och titta 
under fliken Djur & natur -> Jakt och vilt

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen i Hallands län 
301 86 Halmstad
Telefon 010 - 224 30 00  
Fråga efter vilthandläggare

Vi söker personer/föreningar/organisationer som vill genomföra insatser som 
hör ihop med älgjakten. Det kan till exempel vara älginventeringar, informa-
tionsinsatser, utbildningar i jaktliga frågor eller upprustning av 
älgskyttebana.

Ansök senast 30 september.

Bidrag ur älgvårdsfonden kan lämnas till

• information om skadeförebyggande åtgärder, inklusive frågor om viltskador och

viltolyckor samt utbildning i viltvårdsfrågor

• anläggning och upprustning av älgskyttebanor

Detaljer om vilka underlag som ska bifogas ansökan står på nästa sida. 

Du kan inte ha påbörjat åtgärden när du ansöker om bidrag.

Bedömning
Länsstyrelsens prövning är behovsprövad och bidrag ges till ansökan som  

Länsstyrelsen bedömer ger mest nytta för bidraget samt utifrån riktlinjerna för 
bidrag från älgvårdsfonden. Utbetalning kan endast göras i mån av medel i 
älgvårdsfonden. Utbetalning kan ske av hela eller delar av ansökt belopp.

Utbetalning av bidrag
Beviljat bidrag beräknas kunna betalas ut senast den 31 januari. 

Utbetalning av bidrag för älgskyttebanor görs först när upprustningen/anläggningen 
är utförd och slutbesiktigad med godkänt resultat.



Skicka in följande underlag till din ansökan
Bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebanor. 
Här ska du använda en särskild blankett!

Bidrag kan till exempel ges för akustiskt markeringssystem, 

räls och motorstyrning, viltmålsbana, vall och skjutplats 

Ersättning för det egna arbetet ges inte.

För att vi ska kunna göra en bedömning av din ansökan 

behöver du skicka med:

• budget

• finansieringsplan

• tidsplan

• konsekvensanalys där nyttan av åtgärden beskrivs. Även

vad en utebliven åtgärd medför behöver beskrivas.

• underlag som visar banans läge i förhållande till angräns-

ande (befintliga och planerade) banor samt den aktuella

banans betydelse för skytteverksamheten

• arrendekontrakt som styrker att markområdet disponeras

för ändamålet i minst 20 år

• Information om ansvarsförsäkring skall bifogas.

• aktuella tillstånd för verksamheten.

Som vägledning till Länsstyrelsens beslut bör länets jakt- 

organisationer tagit fram en prioriteringslista om vilka älg-

skyttebanor som ska prioriteras om de ansöker. Upprustning av 

älgskyttebana prioriteras framför anläggning av ny.

Banorna prioriteras utifrån behovet av upprustning, geografisk 

spridning, antal medlemmar, om de har status för genomför-

ande av jägarexamen, föreningens finansiella status och typ av 

investering.  Banor öppna för alla jaktorganisationer har före-

träde och vi tar också hänsyn till hur banorna är geografiskt 

spridda i länet vid bedömningen.

Innan beslut fattas om bidrag till älgskyttebana remitteras  
ansökan till Jägareförbundet i Hallands län och Jägarna riks- 

förbund i Hallands län.

Bidrag kan ges upp till 80 % av investeringskostnaden 

exklusive moms, dock max 100 000 kr per bana. 

Inventering
Inventeringen ska göras efter SLU föreslagna basinventerrings-

metod. Om bidrag ska betalas ut för spillningsinventering  

behöver inventeringen omfatta minst ett helt älgförvaltnings-

område. Ersättning för det egna arbetet ges inte.

För att vi ska kunna göra en bedömning av din ansökan 

behöver du skicka med:

• budget

• finansieringsplan

• tidsplan

• konsekvensanalys där nyttan av åtgärden beskrivs. Även

vad en utebliven åtgärd medför behöver beskrivas.

Information om skadeförebyggande åtgärder, inklusive 
frågor om viltskador och viltolyckor, samt utbildning i  
viltvårdsfrågor. 
För att vi ska kunna göra en bedömning av din ansökan  

behöver du skicka med:

• budget

• finansieringsplan

• tidsplan

• konsekvensanalys där nyttan av åtgärden beskrivs. Även

vad en utebliven åtgärd medför behöver beskrivas.

• projektplan som beskriver hur insatsen kommer att

genomföras, tänkt målgrupp, antal mottagare/deltagare




