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Ansökan
Bidrag ur älgvårdsfonden
Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering
Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska
därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Datum

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Diarienummer (Fylls i av länsstyrelsen)

Ansökan avser:
OBS. Endast ett alternativ per ansökan

Ansökan om bidrag till information/utbildning
Ansökan om bidrag till inventering
Ansökan om bidrag till anläggning/upprustning av älgskyttebana
Älgskyttebana 80 meter
Korthålsbana 50 meter
Offert bifogas
Kostnadskalkyl bifogas
Besiktningsprotokoll bifogas

Uppgifter om sökanden
Adress

Namn

Telefon

Älgförvaltningsområdesnamn(omaktuellt)

E-post

Organisations-/ personnummer (kopplat till konto, plusgiro, bankgiro)

Kontonummer, plusgiro, bankgiro)

Vad avser ansökan och Motivering till ansökan

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBB

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

jamtland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/jamtland
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Tidplan
Inventering/upprustning/anläggning påbörjas

Planerat klart

Finansiering
Total beräknad kostnad

Bidrag som söks från älgvårdsfonden (Summa i kronor)

Offert bifogas

Uppgifter för skjutbana
Förening, skytteklubb

Anläggning upprättad, år

Fastighetsbeteckning (ex. Åby 1:53)

Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet?
Ja

Nej

Vilka renoveringsåtgärder har banan genomgått de senaste tio åren
De senaste tre årens erhållna bidrag från
länsstyrelsen:
År ..............Kronor ........................
År.............. Kronor.........................
År.............. Kronor.........................

Hur finansieras normalt banans löpande underhåll?

Sökandens underskrift
Datum och ort
Namnförtydligande
Funktion i föreningen

Sökande organisation/förening som förvaltar jaktskyttebana nr ………….., namn ………………………………. …., i ………………………kommun,
……………………….. län intygar
• att skytteeanläggningen står öppen för alla som vill avlägga skjutprov eller träna skytte, oavsett bostadsort eller organisationstillhörighet etc
• att banan har tecknat en försäkring som gäller vid banans öppethållande för träning och tävlingsverksamhet under skjutledares överinseende.
• att se till att banan följer de krav som finns i

Upplysningar /Anvisningar
Notera att ju mer utförlig din ansökan är desto snabbare kan länsstyrelsen hantera din ansökan och du kan få besked
i ärendet.
Bidrag från älgvårdsfonden kan lämnas till inventeringar, för älgskyttebana, viltvård, information och utbildning.
Bidrag till inventering
Bidrag kan sökas för inventering av älgstammen inom ett älgförvaltningsområde. Inventeringen ska utföras enligt
någon av de kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoderna som finns att tillgå. Det kan exempelvis vara
spillningsinventering. Bidrag kan endast sökas för det år då inventeringen utförs.
Bidrag till älgskyttebana
Ofta överskrider ansökningarna de medel som finns tillgängliga från älgvårdsfonden vilket gör att alla ansökningar
inte kan beviljas delvis eller i sin helhet. Ansökan om bidrag till älgskyttebanor remitteras Svenska Jägareförbundet
som lämnar ett yttrande utifrån de inkomna ansökningarna. Ansökningar prioriteras sedan utifrån flera olika
kriterier. För ansökningar om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana gäller följande
prioriteringsordning:
1.
Fått anmärkning från polisen – besiktningsprotokollet ska bifogas
1.
Säkerhetshöjande eller miljöstärkande åtgärder
2.
Verksamhet som förhöjer tillgänglighet/ skytteaktiviteter för ungdomar och kvinnor och jägarexamen
3.
Elektroniska markeringssystem (kräver minst 100 medlemmar)
4.
Nyanläggning
Länsstyrelsen beaktar Svenska Jägareförbundets yttrande, jaktskyttebanans verksamhet samt tidigare beviljade bidrag
i samband med fördelning och beslut om bidrag.
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Registering av jaktområde eller ändring av befintligt jaktområde

Information
Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era
handlingar digitalt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se
Det är tillräckligt att handlingar skickas via e-post. Du ska därför inte skicka in samma handlingar på
annat sätt.

Så här skickar du in blanketten
» Skriv ”Registering av jaktområde eller ändring av befintligt jaktområde”
i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss.
» Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
» Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
» Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på vår webb lansstyrelsen.se/jamtland
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