
 

 
 

  
 

    

    
 

 

 

 

  

  

 
  

             
 

       
 

            

      
  
 

       
 

       
 

      
 

      

 

     

      

 

  
  

 
      

 

w Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

□ □ 

ANSÖKAN OM BIDRAG OCH 
UPPRUSTNING AV ÄLGSKYTTEBANA 

Länsstyrelsen samlar inkomna ansökningar under året fram till den sista februari. Därefter 

går myndigheten igenom ansökningarna och fördelar årets avsatta medel mellan dessa. 

Medlen kommer från älgvårdsfonden som finansieras av fällavgifterna för älg. 

Grunduppgifter 
Förening/Klubb  Namn kontaktperson:  

Fastighetsbeteckning (där banan är belägen):  Adress  kontaktperson:  Postnummer och postadress,  kontaktperson:  

Anläggningen upprättad år:  E-mail kontaktperson:  Telefon/mobil kontakt:  

Adress till webbplats:  Mottagarens Konto/Plusgiro/bankgiro:  

Hålls  banan öppen för alla skyttar oavsett 
organisationstillhörighet?  

Ja  Nej  

Organisationsnummer/personnr  (kopplat till  Konto/PG/BG ovan)  

Utförlig beskrivning av vad ansökan avser 

Postadress  Besöksadress  Telefon/Fax  Webb/E-post  
721 86 VÄSTERÅS  Västra Ringvägen 1  010-224 90 00  (vx)  www.lansstyrelsen.se/vastmanland  

VÄSTERÅS  010-224 91 10  (fax)  vastmanland@lansstyrelsen.se  
 



   

 

  

Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

□ □ 

ANSÖKAN 2 (3) 

Tidplan 
Upprustningen/anläggning påbörjas:  

Planerat avslut:  

Finansiering 
Total beräknad kostnad:        Offert bifogas  

Ja  Nej  

Om ja, märk med  Bilaga 5.  

Bidrag som söks från Länsstyrelsen:  

Övrig finansiering  (ange summa och finansiär):  

1. Har medel sökts från annat håll?  (ange sökt belopp och till 
vilken finansiär ansökan har gått) 

1.1 När beräknas svar på ansökan om medel från övrig 
finansiär inkomma?  

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

Vilka renoveringsåtgärder har skjutbanan genomgått de senaste tio åren?  



 

    

    

    

 

 

 

      
 

 

  

 
       

                                   

    

                                    

                                      

   

 

  
 

     

                                    

 

 

     

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

ANSÖKAN 3 (3) 

Hur finansieras normalt skjutbanans löpande underhåll? 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

• Märk med bilaga 1:  Arrendekontrakt som styrker att markområdet disponeras för

ändamålet i minst 20 år. 

• Märk med bilaga 2: Utredning med karta som visar banans läge i förhållande till

angränsande (befintliga och planerade) banor samt den aktuella 

banans betydelse för skytteverksamheten. 

• Märk med bilaga 3: Information om ansvarsförsäkring.

I förekommande fall ska följande handling bifogas: 

• Märk med bilaga 4: Protokoll från granskningsmyndighet som visar vilka

brister som finns. 

Innan beslut i ett bidragsärende fattas, begär Länsstyrelsen normalt in synpunkter från Polismyndigheten, 

Svenska Jägareförbundet, samt från Jägarnas Riksförbund. 

Ansökan skickas till:  
Vi ser gärna att du skickar din ansökan med bilagor digitalt till vastmanland@lansstyrelsen.se. 

Du kan även att skicka din ansökan till

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Avdelningen för naturvård, 721 86 VÄSTERÅS. 

Telefon 010-224 90 00 

Så behandlar vi dina personuppgifter

mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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