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Enheten för naturprövning
och biologisk mångfald
Dagmar Jonsson
010-225 14 06
gavleborg@lansstyrelsen.se

Dnr 9398-2020

Nordanstigs kommun
Teknik och hållbarhet
Andreas Johansson
andreas.johansson@nordanstig.se

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
”Restaurering och utveckling av kulturbärande
markanvändning på Ersk-Matsgården”, Nordanstigs
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med maximalt 50
%, dock högst 1 600 000 kronor, till 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. En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och ska
därefter skickas in (ej signerad) till länsstyrelsen, antingen som utskrift
per post eller som PDF till gavleborg@lansstyrelsen.se, senast den 1
mars varje år.
4. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023. Efter
godkännande av länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år
från startdatum.
5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och ska därefter
skickas in (signerad av behörig firmatecknare) till länsstyrelsen,
antingen som utskrift per post eller som PDF till
gavleborg@lansstyrelsen.se, senast tre månader efter att projektet är
genomfört. Ekonomin i projektet redovisas enligt bifogad mall
(bilaga 1).
6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell
eller annan) ska kunna verifieras på begäran av länsstyrelsen.
7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument
som framställs inom projektet, ska det tydligt framgå att ”Statliga
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bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet
av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer,
informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser m.m.
Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas.
8. Allt material som tas fram och presenteras digitalt ska vara tillgängligt
för alla. Till exempel ska en rapport sparas i lämpligt digitalt format,
som en pdf-fil, och inte vara inscannad för att möjliggöra att de kan
läsas upp i olika talsyntesprogram.
9. 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.
10. Åtgärder i som kan definieras geografiskt (åtgärdskategori 4–6) ska
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som
visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för
projektet.
11. Kontaktuppgifter och betalningsuppgifter ska löpande hållas
uppdaterade i LONA-registret.
12. 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.

Resultat som ska nås i projektet
Dessa åtgärder ska genomföras. I övrigt hänvisas till ansökan.
Åtgärd 1

Åtgärd 2

Åtgärd 3

Restaurering av mark med hjälp av betesdjur samt etablering av
kulturbärande markanvändning (inklusive uppförande av flera
hässjor och en storhässja samt utförande av hackslåtter på en yta
på ca 5 000-5 700 m2 beroende på år) under tre års tid.
Röjning samt slåtter (med häst) och andra jordbruksmetoder
(inklusive gräsklippning med häst). Total berörd mark: ca 9 05013 900 m2 (olika areor beroende på år).
Utbildning under tre år av framför allt egen personal i hur
brukandet av mark gick till under självhushållets dagar på 1800talet.

Beskrivning av ärendet
Ersk-Matsgården i Hassela är ett välbevarat exempel på en ensamgård i skogen
vid 1800-talets mitt. Gårdens välbevarade byggnader, som sedan 2001 är
skyddade som byggnadsminne, har ett stort miljöskapande värde och ett
pedagogiskt värde som förmedlar kunskap om hur tidigare generationer levt

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webb lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

FB facebook.com/lansstyrelsengavleborg

3 (5)

BESLUT
2021-04-26

Dnr 9398-2020

och verkat. Syftet är att skapa en mer attraktiv gårdsmiljö för besökare och
utveckla fastighetens öppna ytor till gagn för folkbildning och
kunskapsspridning samt gynna växter och insekter med behov av ängs- och
hagmarker som hävdas genom slåtter eller bete. Syftet är också att etablera en
markanvändning på fastigheten som är i samklang med Ersk-Matsgårdens
byggnader.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
Projektet syftar till Vård och förvaltning (kategori 04), Restaurering (kategori
05) Information och folkbildning (kategori 06).
Projektet bidrar därmed till att främst uppfylla miljökvalitetsmålen:
•

Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växtoch djurliv.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur
naturvårds- och/eller friluftslivssynpunkt.

Bestämmelser som beslutet grundas 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.
I 7§ framgår att Länsstyrelsen särskilt ska beakta projektets kostnadseffektivitet
i relation till de resultat projektet avser att uppnå ur naturvårdssynpunkt.

Ekonomi
75 % av det beslutade bidraget kan 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 kommunens bankgiro/postgirokonto enligt nedanstående preliminära utbetalningsplan, efter att
kommunen rekvirerat beviljade bidrag på bifogad blankett (bilaga 2). Utgifter
och arbetade timmar inom projektet ska redovisas i den bifogade mallen för
ekonomisk redovisning (bilaga 1). Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att
tidigarelägga planerade utbetalningar.
Kommunen ska rekvirera bidrag enligt följande utbetalningsplan:
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År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

(senast 5 dec)

(senast 5 dec)

(senast 5 dec)

(efter slutrapportering)

934 000 kr

0 kr

0 kr

666 000 kr

Pengar som inte rekvireras enligt planen kan ej garanteras, såvida inte ändring
av 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. 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
Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2022 ska ha inkommit till
Länsstyrelsen senast den 1 december 2021.
Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller
föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning.
Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats
(https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd/stod-tillnaturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html) och Naturvårdsverkets
webbplats.
LONA-registret finns på Naturvårdsverkets webbplats för LONA.
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.

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 handläggare Dagmar
Jonsson som föredragande.
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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. Mall för ekonomisk redovisning
2. Rekvisitionsblankett
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