
Ansökan om Fiskevårdsbidrag 

 

 
 
 
Information 

Havs- och vattenmyndigheten delar varje år 
ut bidrag till fiskevårdande åtgärder. 

Länsstyrelsen i varje län administrerar och 
fördelar fiskevårdsbidraget inom det egna 
länet. 

 
Länsstyrelsen delar i första hand ut 
fiskevårdsbidrag till åtgärder som främjar 
fisket i områden där fisket är fritt för 
allmänheten och till åtgärder som bevarar 
hotade arter och stammar av fisk. 

Fiskevårdsbidrag lämnas med högst 50 
procent av kostnaden för de fiskevårdande 
åtgärderna. Men finns det särskilda skäl kan 
bidrag upp till 100 procent av kostnaden 
lämnas. 

 
Beviljade fiskevårdsprojekt ska genomföras 
det år bidraget beviljas. Vi vill göra dig 
uppmärksam på att vissa fiskevårdsprojekt 
kan kräva anmälan eller tillstånd för 
vattenverksamhet, dispens för 

 
 

t.ex. strandskydd och/eller artskydd, 
offentlig upphandling och tillstånd från 
berörda mark- och vattenägare. 

 
Sökande ansvarar för att utförda åtgärder 
redovisas i åtgärdsdatabasen Åtgärder i 
vatten. 

 
För mer information kontakta: 
Länsstyrelsen 010-223 90 00 e-post 
gotland@lansstyrelsen.se 

 
 

Vår service 
 

Kontakta gärna oss på Länsstyrelsen 
Gotland om du har frågor eller vill 
diskutera olika fiskevårdsprojekt. 

 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos 
Havs- och vattenmyndigheten. 
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Instruktioner 
 

I ansökan ska det framgå vem som är 
sökande och en beskrivning av åtgärden. 
Sökande kan vara en förening, organisation, 
markägare, kommun eller företag. 
Fleråriga projekt ska delas upp i årsvisa 
etapper och en ansökan ska lämnas in 
årligen. 

 
Ansökan ska skrivas under av behörig 
person, firmatecknare eller motsvarande. 
Vid behov bifoga intyg. 

 
Ansökan skickas till: 
Vi ser helst att ansökan skickas digitalt till  
gotland@lansstyrelsen.se 

 

Det går även att skicka med post till: 
Länsstyrelsen Gotland 
621 85 Visby

Information om  
personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Gotlands län registrerar och 
behandlar de personuppgifter som du lämnar till 
oss för att vi ska kunna hantera din ansökan på ett 
smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter. Vi 
behandlar personuppgifterna enligt bestämmel-
serna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Syftet 
med lagen är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom felaktig behand-
ling av personuppgifter. Du har rätt att efter 
skriftlig ansökan få besked om hur dina 
personuppgifter behandlats. Upptäcker du 
felaktigheter är vi skyldiga att på din begäran rätta 
uppgifterna. 
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Sökande 

Länsstyrelsen Gotland 
621 85 Visby 

 

Sökande Organisationsnummer/Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon E-post 

Kontonummer 
och bank 

Bankgiro/Postgiro 

 
 

Ansökan avser 
Projektets namn Vilket år avser ansökan 

Är ansökan en del av ett 
flerårigt projekt 

Är projektet nytt eller pågående 

 

Finansiering 
Beräknade kostnader under 
ansökningsåret (kr) (inkl. eller exkl. 
moms beroende på skyldighet att 
redovisa moms) 

Fiskevårdsbidrag, sökt 
belopp (kr) 

Annan finansiering, belopp 
(kr) 

Skyldighet att redovisa moms för åtgärden 
     JA     NEJ 

 

Ange medfinansiärer 
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Vatten 
Vattnets namn 

X-koordinat Y-koordinat Avrinningsområde 

 

Syfte 
Vad är det huvudsakliga syftet med åtgärden, till exempel öka lekarealen, skapa fria 
vandringsvägar, biotopvård. 

 

Beskrivning av åtgärden 
Beskriv den planerade åtgärden och vilken nytta den förväntas ge. Skicka gärna med bilaga av 
projektplan och karta över åtgärdsområdet. 
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Uppföljning av fiskevårdsinsatsen 
Ange hur eventuell uppföljning ska ske 

 

 

 

 

Underskrift 
Ort och datum Befattning 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

 

Bifoga gärna projektplan och karta över åtgärdsområdet. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax E-post och webb 

621 85 Visby Visborgsallén 4 010-223 90 00 vx gotland@lansstyrelsen.se 
   www.lansstyrelsen.se/gotland 
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