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Ansökan om fiskevårds- och restaureringsbidrag 

Sökande 
Förening/Organisation Projektledare/Kontaktperson  

Adress Postnummer Ort 

Telefon  Mobiltelefon E-post

Ansökan avser 
Projektets titel Vilket år avser ansökan? Är projektet nytt eller pågående? 

Är ansökan en del av ett flerårigt projekt? Kommer mer fiskevårdsbidrag behövas för att slutföra projektet eller till uppföljning av åtgärd? 

Finansiering 
Beräknade kostnader under ansökningsåret (inkl moms) Fiskevårdsbidrag Annan finansiering 

Ange övriga bidragsgivare 

Vid flerårsprojekt ange projektets beräknade årliga kostnader (inkl moms) efter ansökningsåret 

Vatten 
Vattnets namn Vattensystem enligt SMHI 

X-koordinat Y-koordinat Kommun 

Vilken typ av fiskeområde berör åtgärden? 

Syfte med åtgärd 
Beskriv det huvudsakliga syftet med åtgärden 
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Målart och naturtyp 
Ange vilka målarter som åtgärden avser att gynna  

Ange vilken typ av vatten (t ex kustområde, vattendrag, sjö) som åtgärden avser 

Nödvändiga handlingar och uppgifter för genomförande 
Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden Om svaret är nej ange vilka handlingar som saknas 

Vilka dokumenterade kunskaper finns för att genomföra åtgärden? 

Uppföljning av fiskevårdsinsatsen 
Ange hur uppföljning ska ske 

Beskrivning av åtgärd 
Bifoga en beskrivning av den sökta åtgärden. Beskrivningen ska innehålla bakgrund, syfte, mål och förväntat resultat. En översiktskarta över 
berört vattenområde ska ingå.   

Underskrift 
Ort och datum Befattning 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

För information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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