
 

BESLUT 

  

1 (4) 

2018-06-28 

  

Dnr 8149-2017 

  

  

Enheten för natur och vilt 
Hanna Kovac 
010 – 225 12 45 
hanna.kovac@lansstyrelsen.se 

Nordanstigs kommun 
Infrastruktur och miljöutveckling 
Andreas Johansson 
Box 56 
820 70 Bergsjö 
  
 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 

Restaurering av Annån och Gnarpsån i Nordanstigs kommun 

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga 

bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med max 90 %, 

dock högst 270 000 kr, till det lokala naturvårdsprojektet ”Restaurering av 

Annån och Gnarpsån”. 

För beslutet gäller följande villkor  

1. Bidraget får enbart användas för de ändamål som ansökan avser.  

2. Samtliga åtgärder som finns beskrivna i ansökan ska uppnås för att 
sökanden ska få rätt till hela bidraget. 

3. Förändringar i projektet ska godkännas av länsstyrelsen. Anmälan ska 
ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen 
underrättas omgående. 

4. För projekt som löper över flera år ska delredovisning i form av en 
verksamhetsrapport inrapporteras i LONA-registret senast 1 mars varje 
år. En undertecknad verksamhetsrapport ska även lämnas in till 
Länsstyrelsen.  

5. Projektet ska vara slutfört senast den 31 december 2019. Efter 

godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år 

från startdatum. 

6. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven 

utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att 

projektet är avslutat. 

7. Åtgärder i kategori 4–7 som kan definieras geografiskt ska 

fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som 

visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 

projektet. 

8. För åtgärder i kategori 7 som innefattar anläggning eller restaurering av 

våtmarker ska följande uppgifter medfölja slutrapporten: ett flygfoto 

med inritad geometri (för hand eller digitalt och med så god 
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noggrannhet som möjligt) över det anlagda/restaurerade området, 

koordinater (SWEREF99TM, helst från våtmarkens utloppspunkt) 

samt area (ha). Vid igenläggning av diken ska dikeslängden (m) 

redovisas i slutrapporten. 

9. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument 

som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att ”Statliga bidrag 

till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta 

projekt”. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, 

pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” 

ska användas. 

10. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell 

eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 

11. Huvudmannen för respektive projekt ska, innan arbeten påbörjas, sörja 

för att alla erforderliga tillstånd för arbetet har erhållits genom samråd 

med berörda myndigheter och personer.  

12. Innan restaureringsåtgärder får påbörjas i flottledsrensade vattendrag 
ska en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar 
genomföras.   
 

Beskrivning av ärendet 

Nordanstigs kommun har ansökt om bidrag om 270 000 kr för att återställa 

flottledsrensade sträckor i Annån och Gnarpsån genom utläggning av upplagd 

sten och död ved i vattendragen samt till viss del även i biflöden. Syftet med 

återställningen är att skapa en mer heterogen naturlig vattenmiljö och på så vis 

gynna öring och andra vattenlevande djur- och växtarter. Projektet sker i 

samarbete med Gnarps fiskeområde.  

 

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 

(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.  

Projektet omfattar åtgärdskategori 07-Våtmarksprojekt – genomföra 

restaurering och anläggning och bidrar till att uppfylla följande syften för 

våtmarksprojekt: Utjämning av vattenflöden, Minska risk för översvämning, 

Gynna rödlistade arter samt Gynna arter generellt. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur 

naturvårdssynpunkt.  
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Ekonomi 

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när 

slutrapporten har lämnats in. Utbetalning av bidrag görs efter att kommunen 

rekvirerat beviljade bidrag på bifogad blankett (Bilaga 1). Länsstyrelsen 

förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade utbetalningar. 

Kommunen ska rekvirera bidrag enligt följande plan: 

 
 

Max 75 % av totalbelopp  

innan projektet avslutas 

Resterande belopp i 

samband med att projektet 

avslutas 
 

År 2018  
(senast 10 dec) 

 

År 2019 
(senast 10 dec)  

 

 

180 000 kr 
 

90 000 kr 
 

Pengar som inte rekvireras enligt planen kan ej garanteras, såvida inte ändring i 

utbetalningsplanen har beviljats. 

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas 

enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt.  

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för 

genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att 

skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för de 

enskilda åtgärderna. 

Övriga upplysningar 

Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas.  

Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller 

föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. 

Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information 

www.lansstyrelsen.se 

Mer information och bra länkar finns på Naturvårdsverkets webbplats 

www.naturvardsverket.se. 

LONA-registret finns på lona.naturvardsverket.se.  

 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Joel Isensköld med handläggare Hanna Kovac 

som föredragande. 

http://www.naturvardsverket.se/
http://lona.naturvardsverket.se/
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Joel Isensköld  

Enhetschef  

 Hanna Kovac 

 Handläggare 

  

 

 

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 

ingen namnunderskrift. 

 

Bilaga: 

1. Rekvisitionsblankett 


