
ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE AV VILTSKADA 
Ansökan ska sändas till länsstyrelsen och vara inkommen minst tre månader före den tidpunkt då åtgärderna ska påbörjas. 

SÖKANDENS 
PERSON-
UPPGIFTER 

PLATS 

Personnummer Namn 

Adress e-postadress 

Telefon 

Mobiltelefon 

PlusGiro, bankgiro eller bankkontonummer ink. clearingnummerPostnummer Postadress 
PlusGiro Bankgiro Bankkonto 

Organisationsnummer Produktionsplatsnummer Näringsverksamhet med F-skatt?
Ja  Nej 

Kommun Län Plats 

Koordinater, SWEREFF99 Karta bifogas 
Ost  Nord   Ja     Nej 

DRIFTSFORM 
VAD SKA 
SKYDDAS 

   Annat tamdjur, ange: 
Bikupor  Får Get    Nöt   Häst  Hund    Vilthägn 

   Annan gröda, ange:    Havre  Korn    Morötter    Potatis   Raps/Ryps   Råg  Vete    Ärter 

Total areal betesmark / brukad mark (ha) Areal som ska skyddas (ha) Ange djurbesättningens storlek ( t ex antal tackor, bikupor) 

FÖREBYGGA 
SKADOR AV 

Björn Järv Lodjur    Varg 

 Annat fredat vilt, ange: Gås Sångsvan    Trana 

BESKRIV 
REDAN 
UPPKOMNA 
SKADOR 

Vilka skador har redan uppkommit? Hur och när? 

TIDIGARE 
GENOMFÖRDA 
SKADEFÖRE-
BYGGANDE 
ÅTGÄRDER 

Ange utförligt vilka skadeförebyggande åtgärder som genomförts. Hur, när och av vem? 

ANSÖKAN 
AVSER 

Vilka skadeförebyggande åtgärder avser bidragsansökan? Ange typ och omfattning 

Bilaga/Karta bifogas 
  Ja   Nej 

ÅTGÄRDERNA 
BERÄKNAS 

 

  

   
              

  
        

          

             

 

    

    
 

 

 

 

    
 

  

Påbörjas – år, månad Slutförs – år, månad Beräknad tidsåtgång att genomföra (timmar) 

BERÄKNADE 
KOSTNADER 
SOM BIDRAGS-
ANSÖKAN 
AVSER 

Räcker inte 
utrymmet 
– skriv på 
separat bilaga 

SÖKANDENS 
UNDERSKRIFT 

Materialkostnad (exkl. moms) 

Arbetskostnad (exkl. moms) 

Summa sökt bidrag 

Specificera kostnaderna 

kr. 

kr. 

kr. 

Bilaga bifogas 
  Ja     Nej 

Datum Namnunderskrift 
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