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Riktlinjer för beviljande av bidrag för att understöda arbete mot invasiva däggdjur
och fåglar
1. Allmänt

Landskapsregeringens enhet för jakt- och viltvård kan understöda frivilligt arbete mot

invasiva däggdjur och fåglar genom att bevilja bidrag till jaktvårdsförening eller annan
allmännyttig förening som arbetar med vilt- och naturvård, eller till privatperson, efter

inhämtande av jaktvårdsförenings yttrande, för arbete mot invasiva arter som är till nytta
för en större region.

Bidrag kan beviljas för att understöda systematiskt arbete mot invasiva däggdjur eller

fåglar, som strävar till att lokalt utrota arten över ett större område eller minimera dess
påverkan på ekosystemet.

Bidrag kan beviljas och utbetalas i förskott mot i ansökan specificerade stödberättigade

kostnader. Bidrag för resekostnader utbetalas dock mot redovisning. Efter avslutad period
ska användningen av beviljade medel redovisas antingen genom slutredovisning av
projekt, eller genom förlängning av det pågående, vilket ska framgå av

landskapsregeringens beslut. Bidrag som beviljats i förskott kan återkrävas om de

godtagbara kostnaderna inte uppgår till den förskotterade summan eller om kostnaderna
inte motsvarat de som specificerats i ansökan.

Om ansökan gäller fleråriga projekt kan budgeten omfatta två år från första ansökan,
varefter projektperioden kan förlängas ett år i taget med årliga ansökningar.

Med stöd av 4 § i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet
uppbärs ingen avgift för ansökan eftersom ärendet hänför sig till miljövård.
2. Stödberättigade kostnader

Landskapsregeringen understöder lokala initiativ genom att bevilja bidrag för utrustning
som underlättar jakten på invasiva arter. Sådan stödberättigad utrustning som avses är

PB 1060, AX-22111 Mariehamn | +358 18 25 000 | registrator@regeringen.ax

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman.
www.regeringen.ax
1 (3)

fällor, fångstalarm och viltkameror, samt kostnader associerade med driften av dessa, som
abonnemangsavgifter och batterier. Utrustningen ska vara specialiserad för att uppnå
målsättningen med jakten och får därför inte användas för andra ändamål.

Utöver detta kan landskapsregeringen bevilja ersättning för resekostnader som

uppkommit i samband med jakten eller i samband med arbete förknippat med att

underlätta jakten. Resekostnader för kontroll och underhåll av direktdödande minkfällor i
skärgården ersätts motsvarande tre besök årligen. Kostnaderna ska ha uppkommit under
den i ansökan specificerade projektperioden. Ersättningarna betalas mot redovisning

enligt bestämmelserna i landskapets tjänstekollektivavtal om resekostnadsersättningar.
Bidrag beviljas även för jaktvårdsföreningarnas redovisade fällda mårdhundar och minkar,

till en summa av 10 euro per individ. Jaktvårdsföreningarna redovisar antal fällda individer
i samband med den årliga ansökan om verksamhetsbidrag.

Arbetstid eller arvoden utgör inte en stödberättigad kostnad. Övrig jaktutrustning som till
exempel vapen, sikten, ammunition, lampor, hundar, fordon och så vidare utgör inte
heller stödberättigade kostnader.

Beviljade bidrag innehåller moms om sökande inte bedriver momsskyldig verksamhet.
3. Ansökan

Ansökan ska innehålla budget för ansökningsperioden med specificerade kostnader.
- Budgeten ska specificera kostnader så detaljerat som möjligt.

- Om ansökan även omfattar ersättning för resekostnader ska ansökan innehålla en
uppskattning av kostnaderna.

Till ansökan ska bifogas en plan som beskriver på vilket sätt projektet bidrar till att minska
påverkan av invasiva arter. Ansökan ska gälla en avgränsad period och projektplanen ska
också beskriva området som berörs av åtgärderna.

I ansökan ska en projektansvarig utses, vilken ansvarar för projektets genomförande,
redovisning samt kontakter med landskapsregeringen.

Ansökningar behandlas löpande under året med beaktande av budgeterade medel.
4. Redovisning

Redovisning över användning av beviljade bidrag görs efter avslutat projekt eller i

samband med att projektperioden förlängs i samband med följande bidragsansökan. Till
redovisningen ska kopior på kvitton över gjorda inköp bifogas.
5. Avslutning av projekt

Efter avslutad projektperiod ska ett projekt slutredovisas eller förlängas genom ny

ansökan. Om fungerande utrustning som införskaffats till ett projekt blir överflödig ska
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dess fortsatta användning säkerställas genom överföring till annat liknande projekt. I

samråd med enheten för jakt- och viltvård kan också överenskommas att utrustningen

stannar i sökandens ägo om den ska användas för att i egen regi upprätthålla effekten av
jakten som bedrivits under projektperioden.
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