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POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

 ANSÖKAN om 
 Bidrag ur älgvårdsfonden 

 Datum 

 Ansökan om bidrag till inventering 

 Ansökan om bidrag till anläggning/   
  upprustning av älgskyttebana 

  Ansökan om bidrag till information/ 
   Utbildning. 

UPPGIFTER OM SÖKANDEN 
Namn Adress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post

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

Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer) 

Älgförvaltningsområdets namn (om aktuellt för ansökan) 

BESKRIVNING AV VAD ANSÖKAN AVSER 

TIDPLAN 
Inventering/upprustning/anläggning påbörjas Planerat klart 

FINANSIERING 
Total beräknad kostnad Offert bifogas 

Bidrag som söks från älgvårdsfonden (summa kronor) 

Länsstyrelsen i Uppsala län  
751 86 UPPSALA 
eller uppsala@lansstyrelsen.se 

ANSÖKAN AVSER:
OBS. Du kan endast kryssa i ett alternativ per ansökan

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

ANSÖKAN om 

Bidrag ur älgvårdsfonden 

 Datum 

UPPGIFTER FÖR SKJUTBANA 
Förening/klubb Anläggningen upprättad år 

Fastighetsbeteckning Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett 
organisationstillhörighet? 

Ja  Nej 

Adress till webbplats  

Vilka renoveringsåtgärder har skjutbanan genomgått de senaste tio åren? 

Hur finansieras normalt skjutbanans löpande underhåll? 

UNDERSKRIFT SÖKANDEN 
Datum Underskrift 

BILAGOR 

Kryssa i om bilagor bifogas ansökan. 

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

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17 
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ANSÖKAN om 

Bidrag ur älgvårdsfonden 
 
 Datum 

 
 
 
 

INFORMATION TILL SÖKANDEN 

Notera att ju mer utförlig din ansökan är desto snabbare kan länsstyrelsen hantera din ansökan och du kan 
få besked i ärendet.    

 

Bidrag från älgvårdsfonden kan lämnas till inventeringar, för älgskyttebana, viltvård, information och 
utbildning.  

 

Bidrag till inventering 

Bidrag kan sökas för inventering av älgstammen inom ett älgförvaltningsområde. Inventeringen ska utföras 
enligt någon av de kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoderna som finns att tillgå. Det kan 
exempelvis vara spillningsinventering. Flyginventering hör till de utökade metoderna (som kan användas 
vid behov) men kan erhålla bidrag motsvarande kostnad för en spillningsinventering ett enskilt år.  

Bidrag till inventering ska sökas innan inventeringen utförs. Bidrag kan endast sökas för det år då 
inventeringen utförs. Högsta belopp som kan lämnas är 10 000 kronor per år per älgförvaltningsområde.  

 

Bidrag till älgskyttebana 

Älgskyttebana kan erhålla bidrag om maximalt 50 % av kostnaden för anläggning av älgskyttebana, för 
kostanden för bullerdämpande åtgärder eller för kostnaden för ombyggnad av skjutkur, 
tillgänglighetsanpassning eller motsvarande. Bidrag lämnas inte för elektroniskt markeringssystem eller för 
inköp eller underhåll av vapen. Banorna får själva bekosta slitageutsatta delar som t.ex. 
maskineri/drivenheten. 

För ansökningar om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana gäller följande 
prioriteringsordning: 

• Banor godkända för jägarexamen 

• Banor som nyttjas frekvent, antal medlemmar, gäster, elever, jaktlag, kulserier/år ska redovisas i 
ansökan. 

• Inskjutningsbanor 

• Geografisk spridning i länet eftersträvas 
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