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Ansökan   1 (1)  
 

  

Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden 
 

  
Sökande Telefonnummer 

c/o  

Adress  

e-postadress 

Kontouppgifter inkl. clearing nummer 

  

Ansökan om bidrag för: 
 

� Upprustning av älgskyttebana 
� Nyanläggning av älgskyttebana 
� Informationsinsatser 
� Lokalhyra vid möte med älgförvaltningsgruppen 
� Fika vid möte med älgförvaltningsgruppen 
� Spillningsinventering 

 

 
Beräknad eller faktisk kostnad 
 
 

Ansöker om bidrag för (kr) 
 

 
� Kvitto bifogas  

 
 
Beskriv utförligt vad bidraget ska användas till: 

mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se


Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 

 

Forts. 
 

 

 
 
 
 

Övrigt:  



Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 

 

 
 
Bidrag till skjutbanor 

Länsstyrelsen avsätter årligen 200 000 kronor ur länets älgvårdsfond till bidrag för upprustning och 
anläggning av älgskyttebanor. Inkommer ansökningar som överskrider avsatt belopp behandlas dessa 
efter inkomstdatum. Summan för bidrag till älgskyttebanor kan ackumuleras över år om avsatt årligt 
belopp ej utbetalas. 

Beslut om bidrag till älgskyttebana ska föregås av att sökande genom utredning visar banans läge i 
förhållande till angränsande (befintliga och/eller planerade) banor samt den aktuella banans betydelse 
för skytteverksamheten. Bidrag utbetalas endast mot uppvisande av styrkta verifikationer. Ett beslut 
om bidrag till älgskyttebana är giltigt i två år från beslutsdatum. 

Bidrag till älgskyttebanor beviljas enligt följande regler: 

För upprustning av älgskyttebana utgår bidrag om 50 % av beräknad kostnad, dock max 100 000 
kronor. 

För anläggning av älgskyttebana utgår bidrag om 50 % av beräknad kostnad, dock max 200 000 kronor. 

 
Bidrag övrigt 

Till exempelvis informationsinsatser som berör älgförvaltningen utgår årligen maximalt 50 000 kr i 
bidrag. 

Bidrag till älginventeringar 
Till en spillningsinventering utgår vartannat år maximalt 20 000 kronor i bidrag.  

Vid särskilda fall kan årligt bidrag betalas ut till spillningsinventering.  

Särskilda skäl för årlig inventering kan vara ändrad förekomst av rovdjur i området, plötsliga 
sjukdomsutbrott eller stor osäkerhet om älgstammens storlek på grund av andra faktorer. De särskilda 
skälen skall motiveras väl. 

Ansökningar gällande andra inventeringar bedöms från fall till fall och beslutas efter samråd med 
Viltförvaltningsdelegationen.  

 


	Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden

