Ansökan om fiskevårdsbidrag

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Projektets titel

Sökanden
Förening/organisation

Projektledare/kontaktperson

Adress

Telefon

E-post

Ansökan avser
Vilket år avser ansökan?

Är projektet nytt eller pågående

Är ansökan del av ett flerårigt projekt

Kommer fiskevårdsbidrag sökas för uppföljning av åtgärden

Starttid (ÅÅÅÅ-mm)

Sluttid (ÅÅÅÅ-mm)

Finansiering
Kostnad ansökningsåret (kr inkl moms)

Fiskevårdsbidrag (kr inkl moms)

Annan finansiering (kr inkl moms)

Vid flerårsprojekt ange beräknad årlig kostnad

År 1:

År 2:

År 3:

Vatten
Vattnets namn

X-koordinat

Postadress
551 86 Jönköping

Vattensystem enligt SMHI

Y-koordinat

Besöksadress
Hamngatan 4

Ingår vattnet i ett fiskevårdsområde?

E-post
lansstyrelsen@lansstyrelsen.se

Telefon
010-223 60 00

LÄNSSTYRELSEN

Ansökan om fiskevårdsbidrag

Målart
Vilken målart avser åtgärden att gynna?

Vilka andra arter kommer att gynnas av åtgärden?

Beskriv syftet med åtgärden
(till exempel ökad reproduktion, anläggande av fiskväg, ökad areal lekbottnar)

Förväntade areal reproduktions- och uppväxtområden inom projektet
Ange areal reellt uppväxtområde som tillkommer

Ange areal reproduktionsområde som tillkommer

m2
Ange areal som berörs av biotopförbättrande åtgärd

m2
Ange areal som förbättras genom åtgärderna

m2
Utsättning av fiskkräftor eller annat
Kryssa i typ av utsättning: Återintroduktion
Förstärkningsutsättning
Utsättningsmaterial:
Odlad
Vildfångad
Ange vilken stam/odling fisken/kräftorna härstammar ifrån:

Förväntade effekter på gynnad målart/arter
(till exempel ökat antal individer av arten, ökad försäljning av fiskekort, ökad biologisk mångfald)

m2
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Uppföljning av genomförda åtgärder
(ange hur genomförda åtgärder ska följas upp till exempel elfiske, inventering)

Nödvändiga tillstånd och uppgifter för genomförande
Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden, om nej ange vilka handlingar som saknas.

Om tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet erhållits ange Länsstyrelsens diareinummer

Vilka dokumenterade kunskaper finns för att genomföra åtgärden

Underskrift
Ort och datum

Befattning

sss
Namnunderskrift

Namnförtydligande

sss

Bifoga kopior på eventuella tillstånd, fiskevårdsplaner, kartor över
åtgärdsområdet eller liknande som underlättar vid handläggningen av ansökan
Ansökan mailas till: jonkoping@lansstyrelsen.se
Eller skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
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