Sök bidrag

Borås Stads
naturvårdsfond

Bidrag kan sökas av föreningar och enskilda för till
exempel naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller
restaureringsåtgärder.
Bidragen beslutas av Miljö- och konsumentnämnden
efter förslag från en beredningsgrupp.
Beredningsgruppen består av representanter från
Miljö- och konsumentnämnden, Kommunstyrelsen,
LRF och Naturskyddsföreningen i Borås.

»
»

»

Fonden kan inte ge bidrag till redan genomförda åtgärder, enbart inköp av utrustning eller
stipendier.
Den som tar emot bidrag från Borås Stads
naturvårdsfond förutsätts avsätta egen tid för
projektet.
Mottagare av bidrag ur fonden ska redovisa
användningen av medlen till Miljö- och
konsumentnämnden.

Naturvårdsfonden finansieras genom anslag från
Borås Stad och genom gåvor från enskilda personer,
företag och föreningar.
Vill ni som företag eller privatperson donera
pengar till Naturvårdsfonden? Sätt in pengar på
Borås Stads bankgiro 991-1025. Märk insättningen
Miljöförvaltningen, Naturvårdsfonden.

Toppvaxskivling

Ansökan
Ansökan om bidrag skickas till Miljö- och konsumentnämnden. Medel från fonden kan sökas när
som helst under året.
Ansökningsblanketter och information finns på
Borås Stads webbplats (sök på naturvårdsfond).
Ta gärna kontakt med Miljöförvaltningen vid frågor
och om du vill ha ansökningsblanketter
hemskickade med posten.

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Påfågelöga

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42
TFN 033-35 30 00 E-POST miljo@boras.se
WEBBPLATS boras.se

Förverkliga en dröm

Exempel på insatser
med bidrag från

naturvårdsfonden

Har du en dröm som du vill förverkliga? En dröm
som innebär att ge något tillbaka till naturen.
Har du till exempel länge funderat på att slå ängen
på baksidan av ladan, där det tidigare frodades
blommor och insekter, en äng som nu håller på att
växa igen? Eller skulle du vilja ge öringen, som finns
i vattendraget vid din skogstomt, bättre möjligheter
att föröka sig? Anlägga en groddamm? Kan det vara
så att du rentav har ett unikt stycke natur, som du
vill ge andra en möjlighet att uppleva, men saknar
möjlighet att informera om?

Lokalen
Häljared Nedregård var tidigare känd som en rik
backsippelokal. Antalet backsippor har minskat
stadigt under årens lopp och en plan upprättades år
2010 för att förbättra livsmiljön för backsippan.
Restaurering av backsippelokal.

Restaurering av gammalt odlingslandskap.

Gården Säggryd, utanför Äspered, fick bidrag år
2007 för att återställa ett öppet landskap som länge
varit igenvuxet.

Ta ett steg närmare drömmen genom att söka
pengar från Borås Stads naturvårdsfond.

Atlasinventering år 2010,
genomförd av Västergötlands Ornitologiska
Förening.
Inventering av fåglar.

Biodling. Bisamhällen

Bete
Highland Cattle

ställdes i ordning och
placerades ut på tre gårdar 2013 kring Äskhult i
Kinnarumma.
Fiskevägar, utläggning av sten,
information om vattendrag till allmänheten. Kring
Mölarp 2014-2015.

Fiskevård.

Öppna landskap
En rik flora och fauna är inte bara en fröjd för
öga och själ. Biologisk mångfald är också en
förutsättning för de ekosystemtjänster som bland
annat ger oss mat och rent vatten.
Genom åren har igenväxning, monokulturer,
bekämpningsmedel, övergödning, försurning och
färre verksamma småbönder inneburit att antalet
arter i naturen minskat. Som en åtgärd finns bland
annat Borås Stads naturvårdsfond, som ska stödja
och uppmuntra naturvårdsarbete.

Väddsandbi

Mölarps kvarn

