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Blankett för ansökan om bidrag till stöd för fiskevårdsprojekt

Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.)  
Anvisningar för blanketten finns i separat dokument samt som kommentarer till de gula fälten

Nr Uppgift

Inramade gultonade fält ska fyllas i av sökanden 
(övriga celler är låsta). Cellen expanderar automatiskt när 
så behövs.

Rubrik/ärendemening Fiskevårdsbidrag från länsstyrelsen
Ansökan om stöd enligt SFS 1998:1343 Fiskevård

1 Projektbenämning
Projektet bör ges ett namn som speglar innehållet. Filnamnet får dock vara maximalt ca 50 tecken.

2 Län till vilket ansökan inges

Kontaktuppgifter
3 Sökande

4 Organisationsnummer

5 Adress

6 Postnummer
Skriv in siffror utan mellanslag, mellanslag skrivs ut automatiskt.

7 Postadress

8 Telefon

9 Plusgiro-/bankgironummer
Ange det plus-/bankgironummer dit eventuell utbetalning av bidrag ska ske.

10 Kontaktperson

11 Telefon till kontaktpersonen
Även mobilnummer

12 E-postadress
Kontaktpersonens e-postadress

13 Övriga som deltar i detta projekt
Ange namn på övriga projektdeltagare
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Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.)  
Anvisningar för blanketten finns i separat dokument samt som kommentarer till de gula fälten

Nr Uppgift

Inramade gultonade fält ska fyllas i av sökanden 
(övriga celler är låsta). Cellen expanderar automatiskt när 
så behövs.

Projektbeskrivning
Projektet avser:
Markera det som är tillämpligt med x.

14 - åtgärden främjar fiskevården i 
vatten där allmänheten har rätt att 
fiska

15 - bildande eller ombildande av 
fiskevårdsområde

16 - fisketillsyn

17 - utsättning av fisk

18 - biotopvård

19 - fiskevårdsplan

20 - fiskvägar/faunapassager

21 - hydrologisk restaurering

22 - information

23 - uppföljning/inventering/resurs-
övervakning

24 - utbildning

25 - utredning/arstpecifik åtgärds-
plan

26 - övrig fysisk åtgärd

27 Kommun

28 Sjö/vattendrag/kuststräcka (namn)

29 Vattensystem enligt SMHI

X; Y;
30 Koordinater

Ja Nej
31 Planeras åtgärden uppströms 

nedersta vandringshindret från kust 
eller Stora Sjöarna?
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Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.)  
Anvisningar för blanketten finns i separat dokument samt som kommentarer till de gula fälten

Nr Uppgift

Inramade gultonade fält ska fyllas i av sökanden 
(övriga celler är låsta). Cellen expanderar automatiskt när 
så behövs.

32 Beskriv projektets syfte och mål

33 Sammanfattande beskrivning av 
projektet
Redovisa här kortfattat uppgifter om: 
projektet och hur projektet är tänkt att 
genomföras, 
- eventuella samarbetspartners
och/eller medfinansiärer.
- kostnadsberäkning fördelad på
kostnadsslag.

En mer utförlig redovisning av 
projektet kan i större projekt inges som 
en separat wordfil/pdf-fil (bilaga, se fält 
53).

34 Vilka tillstånd krävs för åtgärden?

35 Vilka tillstånd har hittills erhållits?
(Eventuella tillstånd ska bifogas i 
bilaga, se fält 56)

Kostnad Sökt bidrag Bidragsandel, %
36 Projektets totala kostnad 

(kostnader för stödberättigade 
åtgärder) samt sökt bidrag, kronor

#DIVISION/0!

Skriv in siffror utan mellanslag el. tusentalspunkt Kronor Kronor Denna procentsiffra framräknas automatiskt, ska ej ifyllas
37 Fördelning på år 1

Kronor Kronor
38 Fördelning på år 2

Kronor Kronor
39 Fördelning på år 3+  

Ja Nej
40 Söks bidrag även hos andra 

bidragsgivare?
Markera tillämpligt alternativ med x.

41 Om Ja, ange vilka bidragsgivare 
och vilka belopp
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Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.)  
Anvisningar för blanketten finns i separat dokument samt som kommentarer till de gula fälten

Nr Uppgift

Inramade gultonade fält ska fyllas i av sökanden 
(övriga celler är låsta). Cellen expanderar automatiskt när 
så behövs.

Tidplan
42 Starttid

År och månad (ÅÅÅÅ-MM)

43 Sluttid
År och månad (ÅÅÅÅ-MM)

Förväntade resultat
44 Beskriv kortfattat vilka konkreta 

resultat som förväntas

Nytt
projekt

Pågående
projekt

45 Är projektet nytt eller ingår
åtgärden i ett pågående projekt?
Markera lämpligt alternativ med X

46 Hur kommer åtgärden att följas upp 
och utvärderas? (En mer utförlig 
beskrivning kan lämnas i separat 
wordfil/pdf-fil, se fält 44.)

Ja Nej
47 Hur kommer åtgärden att följas upp 

och utvärderas? 
Markera lämpligt alternativ med X

Ja Nej
48 Behöver åtgärden underhållas

 för att ge resultat?
Markera lämpligt alternativ med X

49 Om ja, vem ansvarar för att 
underhålla åtgärden?

50 Vilka av Sveriges 16 miljö-
kvalitetsmål bedöms projektet bidra 
till att nå? Se www.miljomal.nu

Markera lämpligt alternativ med X

- Levande sjöar och vattendrag

- Hav i balans samt levande kust
och skärgård
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Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.)  
Anvisningar för blanketten finns i separat dokument samt som kommentarer till de gula fälten

Nr Uppgift

Inramade gultonade fält ska fyllas i av sökanden 
(övriga celler är låsta). Cellen expanderar automatiskt när 
så behövs.

- Ett rikt växt och djurliv

- Annat miljökvalitetsmål

51 På vilket sätt bidrar åtgärden till 
miljökvalitetsmålet?

52 Kortfattad konsekvensbeskrivning 
(miljö- och andra konsekvenser). En 
mer utförlig beskrivning kan ingå i 
bilagan med beskrivning av projektet. 
(se fält 43)

Övrigt
53 Övrigt av intresse att redovisa

Fylls i vid behov

Bilagor
54 Utförlig beskrivning av projektet 

och hur det ska genomföras (även 
kartredovisning), inklusive budget 

Ange bara filnamn och bilagans rubrik i det gula fältet. En sådan bilaga ska bifogas. 

55 Plan för uppföljning och 
utvärdering av projektet samt 
spridning av resultaten
Ange bara filnamn och bilagans rubrik i det gula fältet. En sådan bilaga ska bifogas. 

56 Eventuella tillstånd för åtgärden ska 
bifogas
Ange bara filnamn och bilagans rubrik i det gula fältet. En sådan bilaga ska bifogas.

57 Eventuella andra bilagor, tryckta 
rapporter och liknande material

Ange bara filnamn och bilagans rubrik i det gula fältet

Underskrift
58 Ort

59 Datum
ÅÅÅÅ-MM-DD
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Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.)  
Anvisningar för blanketten finns i separat dokument samt som kommentarer till de gula fälten

Nr Uppgift

Inramade gultonade fält ska fyllas i av sökanden 
(övriga celler är låsta). Cellen expanderar automatiskt när 
så behövs.

60 Namnteckning av behörig person

61 Namnförtydliganden
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Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.)  
Anvisningar för blanketten finns i separat dokument samt som kommentarer till de gula fälten

Nr Uppgift

Inramade gultonade fält ska fyllas i av sökanden 
(övriga celler är låsta). Cellen expanderar automatiskt när 
så behövs.   

Skicka ansökan till länsstyrelsen  

Ansökan skickas både som post och som e-post till aktuell länsstyrelse. Adresserna återfinns på länsstyrelsernas 
gemensamma webbsida, www.lst.se .  

Ansökan per post ska vara underskriven av behörig person och inkludera samtliga bilagor till ansökan.  

Ansökan per e-post får inte konverteras till pdf-fil utan ska skickas in i excelformat till länsstyrelsen 
(länsnamn@lansstyrelsen.se). Digitala bilagor bifogas e-postbrevet. Följande ärendemening ska anges i e-
postmeddelandet:  Lokal fiskevårdsansökan (namnet på projektet enligt ansökan). 

Bilagan som innehåller ansökningsblanketten namnges med projektets namn (ska också framgå av fält 1 i blanketten). 
Bilagorna till ansökan namnges med projektnamn och bilagenummer. 
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