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Postadress: 801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00 E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/gavleborg  

Nordanstigs kommun 

Teknik och hållbarhet 

Andreas Johansson 

andreas.johansson@nordanstig.se 

 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
Återvätning av våtmarker i Harmångersåns vattensystem 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 

maximalt 90%, dock högst 2 250 000 kronor, till det lokala 

naturvårdsprojektet ”Återvätning av Harmångeråns vattensystem” i 

Nordanstigs kommun. 

För beslutet gäller följande villkor 

1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta 

beslut.  

2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att 

sökanden ska få rätt till hela bidraget. 

3. Huvudmannen för detta projekt ska, innan något arbete får 

påbörjas, sörja för att alla erforderliga tillstånd för arbetet har 

erhållits samt att de samråd som kan krävas har genomförts. 

4. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2024. Efter 

godkännande av länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra 

år från startdatum. 

5. Urval av områden som ska restaureras ska stämmas av med 

Länsstyrelsen (helst shape-fil, annars pdf-karta) innan 

restaureringen påbörjas.  

6. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 

projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 

omgående. 

7. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 

LONA-tjänsten och en pdf av rapporten skickas till Länsstyrelsen, 

senast den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten behöver inte 

signeras. 

8. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten samt skickas in 

till Länsstyrelsen via Länsstyrelsen e-tjänst, senast tre månader 
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efter att projektet är genomfört. Slutrapporten ska signeras av 

behörig firmatecknare. Utgifter och arbetade timmar inom 

projektet ska redovisas i den bifogade mallen för ekonomisk 

redovisning (bilaga 2) och bifogas slutrapporten. 

9. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 

ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av 

Länsstyrelsen. 

10. 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, webbplatser 

med mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas. 

11. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 

vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 

digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram. 

12. Åtgärder i kategori 07 som kan definieras geografiskt ska 

fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier 

som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten 

för projektet. 

13. För åtgärder i kategori 07 som innefattar anläggning eller 

restaurering av våtmarker ska följande uppgifter medfölja 

slutrapporten för varje restaurerat objekt separat: 

- Geometri (shape-fil) med så god noggrannhet som möjligt 

över det anlagda/restaurerade området (om det är flera 

delområden ska varje område vara en egen polygon, alternativt 

egen shape-fil). Vid avsaknad av GIS-program kan en shape-fil 

skapas i våtmarksverktyget www.vatmark.nu.  

- Anläggningsår 

- Koordinater (SWEREF99TM) för åtgärdens centrum samt för 

våtmarkens utloppspunkt. 

- Det restaurerade områdets area (ha). 

- Dikeslängd (m) vid igenläggning/proppning av diken. 

14. Kontaktuppgifter och betalningsuppgifter ska löpande hållas 

uppdaterade i LONA-registret.  

 

www.vatmark.nu
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Resultat som ska nås i projektet 

Åtgärd 1 Identifiera och restaurera våtmarksområden genom 

proppning av 35 000 m myrdiken.  

Beskrivning av ärendet 

Nordanstigs kommun har den 1 december 2021 ansökt om bidrag på 

2 250 000 kronor för att restaurera utdikade våtmarksområden i 

Harmångersåns vattensystem. Projektet innefattar identifiering och 

restaurering av våtmarksområden genom proppning av 35 km 

myrdiken. Projektet väntas bidra till att återskapa de ekosystemtjänster 

som är förknippade med naturtypen och gynna även den gröna 

infrastrukturen.  

De långsiktiga effekterna av projektet förväntas bli bättre 

vattenhushållning, ökad grundvattenbildning, utjämnande flöden, ökad 

biologisk mångfald, minskade koldioxid-utsläpp, minskad 

övergödning, stärkta fiskbestånd samt bättre förut-sättningar för fiske 

och turism till kommunen. Projektet genomförs i samarbete med 

Holmen Skog AB. 

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 

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

Projektet syftar till restaurering och anläggande av våtmarker 

(åtgärdskategori 7). Projektet bidrar till att främst uppfylla 

miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och 

vattendrag, Myllrande våtmarker och Levande skogar. Andra 

miljökvalitetsmål som berörs är Ingen övergödning, Grundvatten av 

god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt 

växt- och djurliv. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 

motiverad ur naturvårdssynpunkt.  

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för 

åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet 

för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 

åtgärder. 

Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 

Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 

kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 

förordning (2021:207). 
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I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 

bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 

anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 

under projektets gång. 

Ekonomi 

Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet 

pågår, resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 

slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta 

om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. 

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 

betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt 

nedanstående preliminära utbetalningsplan: 

 

År 2022 

(senast 2 dec) 

År 2023 

 

År 2024 

 

År 2025 

(efter slutrapportering) 

1 688 000 kr 0 kr 0 kr 562 000 kr 

 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 

utbetalningar. 

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 

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

lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 

beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 

länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller 

bidrag getts med felaktigt eller för högt belopp. 

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 

Kompletteringar, ändringsförfrågningar, verksamhetsrapporter och 

slutrapporter ska skickas till Länsstyrelsen antingen per post, via 

Länsstyrelsens e-tjänst eller till gavleborg@lansstyrelsen.se. Kom 

ihåg att ange projektets diarienummer. 

Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 

Länsstyrelsen senast den 1 december 2022. 

Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 

skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 

enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 

fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten.  

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se
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Ett beviljat bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. 

Det är projektägarens ansvar att inhämta nödvändiga tillstånd eller 

motsvarande. Om beslut innebär förändringar i projektet kan det 

påverka bidragsbeslutet. 

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats och 

Naturvårdsverkets webbplats.  

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns 

förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen. 

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se. 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor, kontakta Hanna Kovac via e-post 

hanna.kovac@lansstyrelsen.se (ange ärendets diarienummer 9037-

2021 i ämnesraden), eller via telefon 010 – 225 12 45. 

Beslutet kan inte överklagas 

Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 

överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598). 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Anna Jansson med 

naturvårdshandläggare Hanna Kovac som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 

1. Rekvisitionsblankett 

2. Mall för ekonomisk redovisning  

Kopia till: 

Hans-Åke Oxelhöjd, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se  

  

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
http://www.naturvardsverket.se/lona
http://www.naturvardsverket.se/
https://lona.naturvardsverket.se/
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