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Riktlinjer för användning av medel ur 
älgvårdsfonden 
Länsstyrelsen beslutar att följande riktlinjer för medel ur älgvårdsfonden ska 
gälla.  

Älgförvaltning 
Medel ska i första hand användas för Länsstyrelsens älgadministration (löner 
och omkostnader) och ersättning till Älgförvaltningsgrupper (arvoden och 
omkostnader). Begäran om utbetalning för älgförvaltningsgruppernas 
arvoden och omkostnader ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 
januari (för perioden juli till december) respektive 31 juli (för perioden 
januari till juni). 

Aktiviteter 
Utöver ovanstående kan medel användas till älgspillningsinventeringen, 
utbildning och kompetensutveckling för älgförvaltningsgrupper och 
viltförvaltningsdelegationen (VFD) samt till bidrag till projekt som söks ur 
fonden, inklusive bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebanor. 
Ansökningar om bidrag till andra typer av projekt och av större omfattning 
bör ställas till VFD. 
 
Ansökan om bidrag ska göras senast den 1 september inför nästkommande 
års utbetalningar. Ansökan görs i normalfallet innan investeringen påbörjas. 
Det belopp som avsätts för projektfinansiering fastställs i den årliga 
budgeten för älgvårdsfonden. Budgeten beslutas av Länsstyrelsen efter 
inriktningsbeslut av VFD. 

VID BESLUT OM BIDRAG TILL PROJEKT SKA FÖLJANDE RIKTLINJER 
BEAKTAS: 

• Sträva efter en geografisk spridning i länet. 
• Projektets bidrag till minskad negativ miljö- och klimatpåverkan, till 

exempel åtgärder mot buller. 
• Projektets bidrag till ökad tillgänglighet, jämställdhet och 

integration.  
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• Ersättningsnivån för bidrag till projekt ska vara maximalt 60 % av 
godkända kostnader, dock högst 150 000 kr.  

• Upp till 75 % av bidraget kan betalas ut i förskott. 
• Bidrag ur älgvårdsfonden får endast ges till delar av projekt som 

saknar annan finansiering, den sökande ska därmed inte kunna få 
ersättning för samma sak mer än en gång  

• Ansökan lämnas för yttrande till Jägareförbundet i Jönköpings län 
och Jägarnas riksförbund viltvårdsdistrikt Jönköping 

• Ansökan skickas även till VFD:s klövviltsutskott för kännedom 
 
För bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebanor gäller även: 

• Prioritering av banor som är provgodkända för jägarexamen.  
• Prioritering av inskjutningsbanor. 
• Prioritering av banor som nyttjas frekvent. 
• Det ska finnas tillgänglighetsanpassade banor efter behov i länet.  
• Särskilt prioriterad investering är modernisering av viltmålsbanor 

med elektroniskt markeringssystem.  
• Länsstyrelsen prioriterar inte att lämna bidrag till kostnader för 

underhåll. 

Bakgrund 
Älgförvaltningen finansieras genom avgifter i form av fällavgifter och 
avgifter för registrering av älgjaktsområden. Intäkterna tillförs 
älgvårdsfonden.  
 
Av 52 d § jaktförordningen (1987:905) och Naturvårsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7 40-42 §§) 
framgår för vilka ändamål länsstyrelsen får lämna bidrag ur älgvårdsfonden. 
Medel ur älgvårdsfonden kan lämnas till Länsstyrelsens älgadministration, 
älgförvaltningsgrupper, inventering, information om skadeförebyggande 
åtgärder, inklusive frågor om viltskador och viltolyckor samt utbildning i 
viltvårdsfrågor, inklusive bidrag till anläggning och upprustning av 
älgskyttebanor. 

Upplysning 
Länsstyrelsens målsättning är att alla skyttar ska ha tillgång till en bana av 
god kvalitet på rimligt avstånd. Länsstyrelsen ser gärna även andra 
ansökningar ur älgvårdsfonden som bidrar till ökad kunskap om viltvård.  
Underlagsmaterial som utreder länets prioriterade banor liksom behovet av 
att handikappanpassa dessa ska tas fram. 
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Dessa riktlinjer har tillstyrkts av VFD. Vid framtagandet av dessa riktlinjer 
har handläggare Anna Isaksson varit föredragande, Jakthandläggare Ingemar 
Sjöberg deltagande och enhetschef Henrick Blank beslutande. 
 
 
 
Henrick Blank 
enhetschef   Anna Isaksson 
   handläggare 
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