
Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden till: 
älginventering eller anläggning och upprustning av 
älgskyttebana 

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen senast den 31 juli. Därefter går myndigheten igenom 
ansökningarna och fördelar årets avsatta medel mellan dessa. Medlen kommer från älgvårdsfonden 
som finansieras av fällavgifterna för älg. 

Ansökan skickas till:  sodermanland@lansstyrelsen.se 

 eller till: Länsstyrelsen i Södermanlands län 
611 86  Nyköping 

mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se


ANSÖKAN om bidrag ur 
älgvårdsfonden 
 
Datum 

  Ansökan om bidrag till älginventering i  
  skötselområde   …………………………………………………..
  

  Ansökan om bidrag till anläggning och  
 upprustning av älgskyttebana 
 
 
 

Kontaktperson för ansökan  
Namn 

Postadress (väg, gata, postlåda) Postnummer och ortnamn 
 

E-post Telefon 

Utförlig beskrivning av vad ansökan avser (ifylls av samtliga) 
 

Tidplan (ifylls av samtliga) 
Inventering/upprustning/anläggning påbörjas Planerat avslut 

Finansiering (ifylls av samtliga) 
Total beräknad kostnad Offert bifogas 

 
  Ja   Nej 

Bidrag som söks från Länsstyrelsen 

Övrig finansiering (ange summa och finansiär) 

Har medel sökts från Länsstyrelsen tidigare år? Om ja, när och vilket belopp beviljades?  



 

Uppgift för älginventering 
Områdesnamn Områdesnummer 

Organisationsnummer/personnummer (kopplat till konto/plusgiro/bankgiro) Konto/plusgiro/bankgiro 

 
Vad för inventering planeras att utföras: 

Flyginventering:  
 Total med helikopter  Linjeinv. med helikopter  Linjeinventering m fastvingeflyg 

 
 Spillningsinventering   

   Annan numerär inventering 

 
När utfördes senast en inventering 

Flyginventering: 
  Aldrig  mer än 7 år sen  mindre än 7 år sen 

Spillningsinventering: 
  Aldrig  mer än 7 år sen  mindre än 7 år sen 

Annan numerär inventering: 
  Aldrig  mer än 7 år sen  mindre än 7 år sen 

Övrig information 

 
Information om bidrag till älginventering 

• Bidraget baseras på skötselområdets inbetalda fällavgifter från föregående år 
• Utbetalningen sker under hösten samma år som ansökan inkommit 
• Inventeringsbidrag kan utbetalas som oftast vart 6:e år 
• Skötselområdet har två år på sig att genomföra inventeringen 
• Utförd inventering ska redovisas till länsstyrelsen och styrkas med fakturor 
• Länsstyrelsen bedömer vilka skötselområden som prioriteras 

 
 

  



Uppgift för skjutbana 
Förening/klubb Anläggningen upprättad år 

Fastighetsbeteckning Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett 
organisationstillhörighet? 

  Ja   Nej 
Organisationsnummer/personnummer (kopplat till konto/plusgiro/bankgiro) Konto/plusgiro/bankgiro 

Adress till webbplats 

Vilka renoveringsåtgärder har skjutbanan genomgått de senaste tio åren? 

Hur finansieras normalt skjutbanans löpande underhåll? 

Till ansökan för skjutbana ska följande handlingar bifogas: 
• Arrendekontrakt som styrker att markområdet disponeras för ändamålet i minst 20 år.
• Utredning med karta som visar banans läge i förhållande till  angränsande (befintliga och planerade)

banor samt den aktuella banans betydelse för skytteverksamheten.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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