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Förord 
Ett åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv i Skåne 
antogs av Länsstyrelsen den 2 april 2009. Åtgärdsprogrammets punkt 16.4 talar 
om information om ekonomiskt stöd som ett sätt att uppnå en förenkling för 
markägare och andra aktörer när det gäller att genomföra konkreta 
naturvårdsinsatser i hela landskapet och i vattenmiljöer.  
 
I denna rapport kan du hitta samlad, tydlig och enkel information om ekonomiskt 
stöd till anläggning och restaurering av olika ekosystem och livsmiljöer i Skåne 
län.  
 
Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta Länsstyrelsen.

2 



 

Innehållsförteckning 
Förord.................................................................................................................. 2 

Sammanfattning ................................................................................................. 5 

Markägare och arrendatorer som sökande ...................................................... 6 

Markägare, generellt.................................................................. 6 

NOKÅS - Natur- och kulturmiljöåtgärder i skogen ............ 6 

ÅGP - Åtgärdsprogram för hotade arter .............................. 6 

Intrångsersättning för biotopskyddsområden och 

naturreservat ........................................................................ 7 

Lantbrukare ............................................................................... 8 

LBP, Utvald miljö................................................................ 9 

LBP, Miljöersättningar och miljöinvesteringar ................... 9 

Skogsbrukare ........................................................................... 10 

Naturvårdsavtal.................................................................. 10 

LBP, Stöd för att bevara och utveckla Skogens mångfald 11 

LBP, Stöd för att öka arealen ädellövskog ........................ 12 

Fiske- och vattenrelaterade bidrag ................................................................. 13 

Restaureringspengar vattendrag......................................... 13 

Kalkningsbidraget – biologisk återställning efter kalkning14 

EFF - Europeiska fiskerifonden......................................... 15 

Fiskevårdsmedel ................................................................ 16 

Vattenavgiftsmedel ............................................................ 17 

Abu Garcias Fiskevårdsfond.............................................. 18 

Fonden Bra Miljöval-el...................................................... 18 

Kommuner ........................................................................................................ 19 

LONA – Lokala naturvårdssatsningen .............................. 19 

Markåtkomstbidrag............................................................ 20 

LOVA ................................................................................ 20 

Havsmiljöanslaget (utöver LOVA).................................... 21 

Leader ................................................................................ 22 

Region Skånes miljöbidrag................................................ 23 

3 



 

Ideella sammanslutningar (föreningar) och enskilda personer ................... 24 

Tidigare beskrivna bidrag även öppna för föreningar m.fl.24 

Riksföreningar ................................................................... 24 

Kommunala projekt och fonder ......................................... 24 

Region Skånes miljöbidrag................................................ 24 

Alvins fond för fågelskydd ................................................ 25 

Stora projekt (~20 miljoner SEK)..................................................................... 27 

LIFE+................................................................................. 27 

Ekonomiska anslag och fonder från vilka bidrag inte kan sökas i vanlig 

bemärkelse........................................................................................................ 28 

Trafikverkets anslag för miljöåtgärder .............................. 28 

Våtmarksfonden................................................................. 28 
 

4 



 

Sammanfattning 
Det behövs fler konkreta naturvårdinsatser för att uppnå miljökvalitetsmålet Ett 
rikt växt- och djurliv. Denna rapport samlar de möjligheter till ekonomiska bidrag 
som finns till anläggning och restaurering av olika ekosystem och livsmiljöer i det 
Skånska landskapet.  
 
Det finns många olika stöd som riktar sig till olika sökanden och typ av projekt. 
De stöd som presenteras i rapporten är uppdelade efter vilka som kan söka de 
aktuella bidragen och typ av naturvårdsinsats. Du kan behöva titta under flera 
rubriker för att hitta det stöd som bäst passar det du vill göra. 
 
Flera stöd riktar sig till markägare, både allmänt och specifikt till skogsägare och 
lantbrukare. Fiske- och vattenrelaterade bidrag har fått en egen kategori och riktar 
sig ofta till många olika typer av sökanden. Stöd som helt eller delvis riktar sig till 
kommuner sammanfattas, samt bidrag till ideella sammanslutningar och enskilda 
personer. Därefter följer information om stöd till mycket stora projekt, ofta med 
många som samverkar i projektet. Slutligen presenteras ekonomiska anslag och 
fonder från vilka bidrag inte kan sökas i vanlig bemärkelse, men som ändå är 
värda att uppmärksammas därför att det till exempel kan finnas möjlighet att 
påverka vad pengarna går till. 
 
Under varje rubrik för stöden sammanfattas syftet med stöden, exempel på vad 
som kan finansieras, särskilda villkor, belopp för utbetalning, nyttiga länkar och 
hur man ansöker om bidrag.  
 
Ett tips som är användbart i många lägen är att söka samarbete. Om du vill 
genomföra ett bra projekt men inte själv tillhör en kategori som får söka medel, 
kan du kanske hitta en partner som får.
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Markägare och arrendatorer som sökande 
 
 

Markägare, generellt 
 
NOKÅS - Natur- och kulturmiljöåtgärder i skogen 
NOKÅS är ett stöd som kan sökas av markägare med fastighet som taxeras som 
lantbruksenhet.  
Syftet med bidraget är att berika skogsmiljön av allmänt intresse genom att 
bevara, restaurera samt återskapa värdefulla natur- och kulturmiljöer i 
skogslandskapet. Målsättningen är att spåren från tidigare generationers brukande 
av skogen bevaras och att fina naturmiljöer inte skadas av det moderna 
skogsbruket. Till exempel kan du ansöka om stöd för frihuggning 
av träd, fördyrade skogsbruksåtgärder, våtmarksanläggning, åtgärder för flora och 
fauna samt bränning. 
 
Du måste ansöka om stöd och få ett utlåtande av Skogsstyrelsen innan du påbörjar 
arbetet. Till varje ansökan behövs en arbetsplan som måste följas. 
 
Stödet du söker ska vara minst 2000 kronor. Du kan få ersättning för 70 % av 
godkänd kostnad för de planerade åtgärderna och 50 % för anläggning av lövskog 
på före detta jordbruksmark. 
 
Under 2008 fördelades drygt 10,2 miljoner kronor i NOKÅS-bidrag och under 
2009 knappt 8,4 miljoner kronor i hela landet. 
 
Det är Skogsstyrelsen som beslutar om utbetalning av NOKÅS-bidrag. Blanketter 
för ansökan om bidrag hittar du hos Skogsstyrelsen. Din skogskonsulent hjälper 
dig med att göra en ansökan. Du hittar blanketter och din Skogskonsulent genom 
att klicka på länkarna i högermarginalen på nedanstående webbsida.  
 
Länk till Skogsstyrelsens information om NOKÅS: 
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=38800 
 
 
ÅGP - Åtgärdsprogram för hotade arter  
ÅGP är en storsatsning ska leda till att de djur- och växtarter som är hotade av 
utrotning i Sverige ska kunna bevaras. Att rädda dessa arter och deras livsmiljöer 
är en del av arbetet för att klara riksdagens miljökvalitetsmål, som exempelvis Ett 
rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. 
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Åtgärdsprogrammen syftar till att utgöra underlag i första hand för myndigheters 
arbete, men kan även användas av organisationer eller enskilda personer som 
engagerar sig i naturvårdsarbetet.  
 
Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som samordnar 
åtgärdsprogrammen med andra verksamheter i länen. Under 2010 fick Skåne 
totalt 2 150 000 kronor att användas till genomförande av åtgärdsprogrammen 
under året. De åtgärder som kan vara aktuella nämns inom respektive 
åtgärdsprogram och omfattar bland annat restaureringar, biotopvård, inventeringar 
och informationsinsatser 
 
Länsstyrelsen kommer att ge direktinformation till berörda markägare såväl vid 
inventeringar som när resultaten är klara. Vill du göra en insats – kontakta 
Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne län (kontaktuppgifter finns via 
länken nedan).  
 
Läs mer om Åtgärdsprogram för hotade arter här på Länsstyrelsens webb: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-
djur/atgardsarbeten/atgardsprogram-for-hotade-arter/Pages/index.aspx 
 
Läs mer om Åtgärdsprogram för hotade arter på Naturvårdsverkets hemsida: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skotsel-och-
forvaltning/Restaurering-av-vatmarker/Atgarder-for-hotade-arter-och-livsmiljoer/ 
 
 
Intrångsersättning för biotopskyddsområden och naturreservat 
Kommunen, Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen kan besluta om långsiktiga 
områdesskydd. Skyddsformerna kan bland annat vara djur- och 
växtskyddsområde, naturminne, kulturreservat, naturreservat och 
biotopskyddsområde. Dessa är formella skyddsformer för att bevara och utveckla 
naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor. Intrångsersättning 
kan ges till dig som markägare om pågående markanvändning försvåras till följd 
av beslutet om skydd. Beloppet motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde. 
Skadan måste uppgå till en viss nivå, en så kallad kvalifikationsgräns, för att du 
ska få ersättning. 
 
Det kan också finnas möjlighet till att få taxeringsvärdet för fastigheten sänkt. 
 
Skogsstyrelsen beslutar om biotopskyddsområde i de fall biotopen ligger på 
skogsmark. Länsstyrelsen eller kommunen kan besluta om biotopskyddsområden 
på annan mark samt om naturreservat.  
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Intrångsersättningen är del av anslaget för områdesskydd i som fördelas av 
Naturvårdsverket utifrån regeringsanslaget för biologisk mångfald. För år 2010 
fanns nationellt 550 miljoner kronor som ram för områdesskydd, varav 25 
miljoner avsattes till Skåne. 
 
Om beslutet medför att det uppstår synnerliga olägenheter vid pågående 
användning av fastigheten, har fastighetsägaren i vissa fall istället rätt att få 
fastigheten inlöst. Naturvårdsverket finansierar och genomför köp och utbetalning 
av intrångsersättning. Om det är en kommun som har meddelat beslutet betalas 
ersättningen i stället av kommunen. Vid bildande av biotopskyddsområden får 
markägaren alltid intrångsersättning – äganderätten till marken i ett 
biotopskyddsområde kan inte övergå till staten. 
 
Områdesskydd kan bildas på initiativ av vem som helst. Det vanligaste har hittills 
varit att myndigheterna tar initiativ för att uppfylla nationella och regionala 
miljömål samt för att fullfölja EU-direktiv. Fem områden i landet har utsetts till 
”kometområden” där myndigheterna satsar på frivilligt initiativtagande genom det 
så kallade Kometprogrammet. Ett av områdena är östra Skåne och omfattar 
Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstads, Simrishamns och 
Tomelilla kommuner. 
 
Länk till Kometprogrammet, en informationssatsning där du som markägare själv 
kan ta ett initiativ till att skydda din värdefulla natur: 
http://www.minnaturvard.se/sv/Min-naturvard/ 
 
Länk till Skogsstyrelsens information om Biotopskyddsområden:   
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=14694 
 
Länk till Naturvårdsverkets broschyr ”Så bildas naturreservat - svar på vanliga 
frågor från markägare”: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8234-5.pdf 
 
 

Lantbrukare 
 
Om Landsbygdsprogrammet (LBP): Det övergripande målet med 
landsbygdsprogrammet för 2007-2013 är att ge stöd till en hållbar ekonomisk, 
ekologisk och social utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet gäller 
från 2007 till 2013 och omfattar totalt ca 35 miljarder kronor för hela landet.  
Landsbygdsprogrammets åtgärder finansieras både från EU:s budget och 
nationellt. 
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LBP, Utvald miljö 
Utvald miljö är en samling åtgärder och ersättningar inom 
Landsbygdsprogrammet som betalas ut för att gynna insatser som är bra för natur- 
kultur och rekreationsvärden. Det finns många olika ersättningar för en lång rad 
åtgärder. Eftersom det är länsstyrelserna som avgör vilka insatser som behöver 
gynnas inom deras respektive område är det inte säkert att du kan söka alla 
ersättningar där du bor. I Skåne kan du till exempel söka pengar för våtmarker, 
åkermark och betesmark/slåtteräng. 
 
Kontakta Länsstyrelsen innan du sätter igång med din insats. I vissa fall kan du 
inte få någon ersättning om du startar innan du har fått klartecken. 
 
Länk till Länsstyrelsens information om de insatser och ersättningar inom Utvald 
miljö som prioriteras i Skåne: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-
landsbygd/lantbruk/jordbrukarstod/stodvis-info/utvald-miljo/Pages/index.aspx 
 
Två länkar till jordbruksverkets information om Utvald miljö: 
http://www.jordbruksverket.se/jordbruksverketslattlastasidor/stodtilllandsbygden/
utvaldmiljo.4.76ca33bb127af0b508c80002379.html (Lättlästa sidor) 
 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/ersattningforutvaldmiljo.4.785
0716f11cd786b52d8000497.html 
(i vänstermarginalen finns en lista med klickbara länkar till alla ersättningar för 
utvald miljö) 
 
 
LBP, Miljöersättningar och miljöinvesteringar 
När du som är lantbrukare vårdar och utvecklar odlingslandskapet och använder 
miljövänliga metoder bidrar du till att miljömålen uppnås. Därför kan du få 
ersättning för de miljötjänster som du utför. Syftet med miljöersättningarna inom 
Landsbygdsprogrammet är att de ska bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett 
rikt odlingslandskap, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, 
Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Miljöersättningar ges exempelvis för ekologisk produktion, skyddszoner utmed 
vattenområden och för att du vårdar och bevarar biologiskt rika småbiotoper och 
naturmiljöer. Det kan också gå att få ersättning för vissa specialinsatser (upp till 
90% av kostnaden) för att exempelvis plantera träd utmed vattendrag eller i 
dikesrenar. En skyddszon får inte innehålla några träd, inte heller får det växa 
alltför mycket träd mellan skyddszonen och vattendraget.  
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För att få miljöersättning måste du åta dig att sköta din mark eller dina djur efter 
vissa regler under en period på minst fem år. Ansökan om åtagandet gör du första 
året medan ansökan om utbetalning måste göras årligen. Belopp som är lägre än  
1 000 kronor per miljöersättning och stödår betalas inte ut. Jordbruksverket 
betalar ut pengarna till dig när Länsstyrelsen har handlagt din ansökan. Det finns 
en viss summa pengar att betala ut från landsbygdsprogrammet. Det innebär att 
det inte är självklart att alla lantbrukare som uppfyller villkoren får ersättning. 
 
Ansökan om åtagande gör du på våren via SAM Internet eller Jordbruksverkets 
blankett för åtaganden – miljöersättningar som du skickar till Länsstyrelsen. 
 
Länk till Länsstyrelsens information om jordbrukarstöd, inklusive 
Miljöersättningar: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-
landsbygd/lantbruk/jordbrukarstod/Pages/index.aspx 
 
Två länkar till jordbruksverkets information om Miljöersättningar:  
http://www.jordbruksverket.se/jordbruksverketslattlastasidor/stodtilllandsbygden/
miljoersattningar.4.795c224d1274198ffc280003136.html 
(Lättlästa sidor.) (Tips! I vänstermarginalen finns en lista med klickbara länkar till 
alla miljöersättningar.) 
 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/miljoersattningar.4.7850716f1
1cd786b52d8000485.html 
(I vänstermarginalen finns en lista med klickbara länkar till alla 
miljöersättningar.) 
 
 

Skogsbrukare 
 
Naturvårdsavtal 
Ett Naturvårdsavtal är ett avtal mellan en markägare och Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller kommunen. Syftet med avtalet är att bevara och utveckla 
områden med höga naturvärden.  
 
Markägaren skyddar och sköter sin mark i enlighet med avtalet under 1 till 50 år 
och får en ekonomisk ersättning för detta. Skogsområden som skyddas genom 
naturvårdsavtal ska ha höga naturvärden eller förutsättningar att utveckla höga 
naturvärden. Exempel på lämpliga marker är områden runt rovfågelbon, 
skyddszoner kring biotopskydd och lövrika äldre skogar. 
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Naturvårdsavtal är helt frivilliga och initiativet bör komma från skogsägaren. 
Ambitionen ska vara att områdets höga naturvärden ska bevaras och utvecklas på 
lång sikt. Storleken på ersättningen beräknas på områdets virkesvärde minus 
avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för 
(1,2 procent av rotnettot per år). Det innebär att för ett 50-årigt avtal får du cirka 
60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning på 
8 000 kronor som du får vid tecknandet av avtalet. Riksdagens mål är att 50 000 
hektar skog ska skyddas genom naturvårdsavtal. Om du behöver utföra 
skötselåtgärder kan du söka NOKÅS-stöd för detta separat.  
 
För att göra en intresseanmälan om naturvårdsavtal använder du de 
anmälningsblanketter som finns på minnaturvård.se (se länk nedan). Du kan också 
kontakta Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i det område där du har din skog. 
 
Länk till Kometprogrammet/Min naturvård, en informationssatsning i östra Skåne 
där du som markägare själv kan ta ett initiativ till att skydda din värdefulla natur: 
http://www.minnaturvard.se/sv/Min-naturvard/ 
 
Länk till Skogsstyrelsens information om Naturvårdsavtal:  
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=14695 
 
 
Om Landsbygdsprogrammet (LBP): Det övergripande målet med 
landsbygdsprogrammet för 2007-2013 är att ge stöd till en hållbar ekonomisk, 
ekologisk och social utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet gäller 
från 2007 till 2013 och omfattar totalt ca 35 miljoner kronor för hela landet.  
Landsbygdsprogrammets åtgärder finansieras både från EU:s budget och 
nationellt. 
 
 
LBP, Stöd för att bevara och utveckla Skogens mångfald 
Syftet med Landsbygdsprogrammets stöd för att bevara och utveckla skogens 
mångfald är att kompensera dig för de kostnader du har för att sköta natur- och 
kulturmiljövärden i din skog. 
Det är Skogsstyrelsen som ansvarar för stöd till skogen inom EU:s 
landsbygdsprogram. 
 
Det finns olika typer av stöd du kan söka: arealstöd, schablonersättning och stöd 
för målklassning. 
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 Arealstödet baseras på hur mycket skogsmark som berörs av åtgärder. Alla 
kostnader ska verifieras genom betalningsunderlag. Du kan inte få 
ersättning för eget arbete. Däremot kan du få ersättning för kostnader för 
material. Arealstöd är begränsat till högst 7 000 kr/ha skogsmark. 

 
 Schablonersättning utgår med ett fast belopp per enhet, till exempel för att 

röja/rensa/märka upp stig/vandringsled/äldre stenmur: 975 kr/100 m, täppa 
igen dike: 950 kr/dikespropp, skapa död ved: 80 kr/träd, och 
naturvårdsbränning: 24 000 kr/objekt + 6 400 kr/ha (mellan 1-3 ha är 
ersättningen 14 400 kr/ha). Kostnaderna behöver inte verifieras genom 
betalningsunderlag och eget arbete ersätts. Stödet du söker ska vara minst 
2000 kr. 

 
 Är fastigheten större än 20 ha, måste du ha en målklassning för att få 

ansöka om stöd. Har du inte det, kan du även ansöka om stöd för att skaffa 
målklassning. Stödet för målklassning är som högst 75 kr/ha. 

 
Kontakta gärna Skogsstyrelsen innan du söker stöd. Då får du gratis rådgivning 
inför de åtgärder du planerar och information om hur du fyller i ansökan. När du 
beviljats stöd och åtgärderna är utförda och godkända, ansöker du om utbetalning 
på en särskild blankett.  
 
Länk till Skogsstyrelsens information om Stöd för att bevara och utveckla 
Skogens mångfald: 
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=41604 
 
 
LBP, Stöd för att öka arealen ädellövskog 
Skogsägare i Götaland och Svealand kan söka landsbygdsprogrammets stöd för att 
öka arealen ädellövskog. Du kan få ersättning för att nyanlägga eller för att 
återskapa ädellövskog. De inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, 
fågelbär, lind och lönn räknas alla som ädla lövträd. Det är Skogsstyrelsen som 
ansvarar för detta stöd. Stöd kan beviljas med högst 30 000 kr/ha. När du 
nyanlägger ädellövskog kan du få ersättning för högst 100 % av de faktiska 
kostnaderna för markberedning, stängsling inklusive stängselmaterial, plantor och 
plantering samt planering i fält av röjning och gallring. Du kan inte få stöd för 
eget arbete.  
 
När du återskapar ädellövskog genom att röja eller gallra fram ädellövskog ur 
blandskog kan du få ersättning för högst 60 % av de faktiska kostnaderna för 
röjning och gallring. Kostnaden för eget arbete ingår i den stödberättigande 
kostnaden.  Kontakta gärna Skogsstyrelsen innan du söker stöd. Då får du gratis 
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rådgivning inför de åtgärder du planerar och information om hur du fyller i 
ansökan. När du beviljats stöd och åtgärderna är utförda och godkända, ansöker 
du om utbetalning på en särskild blankett.  
 
Länk till Skogsstyrelsens information om Stöd för att öka arealen ädellövskog: 
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=41605 
 
 
Fiske- och vattenrelaterade bidrag 
 
Restaureringspengar vattendrag 
Det statliga anslaget till åtgärder för biologisk mångfald inkluderar kostnader för 
restaurering av vattendrag. Exempel på restaureringsåtgärder är utrivning av 
vandringshinder, byggande av vattenvägar, återmeandring av vattendrag, 
bevarande av flodkräfta inom upprättade skyddsområden, återutplantering av arter 
som slagits ut i ett vattensystem eller hotade arter som mal och flodpärlmussla.  
 
Enligt delmål 2 inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag ska minst 25 
procent av de värdefulla eller potentiellt skyddsvärda vattendragen i Skåne och 
hela landet ha restaurerats senast till år 2010. Länsstyrelsen, kommunerna, 
Skogsstyrelsen, regionala museerna, markägarna, fiskerättsägarna och de ideella 
organisationerna ska löpande arbeta för att detta mål uppfylls.  
 
Målet om restaurerade vattendrag bedömdes år 2009 som möjligt att nå endast om 
ytterligare åtgärder sätts in. För år 2009 fanns ca 16 miljoner nationellt, varav ca 
1,3 miljoner avsattes till Skåne län för restaurering av värdefulla vattenmiljöer. 
För år 2010 har inga nationella anslag avsatts. Det är dock möjligt att finansiera 
restaureringsinsatser med andra medel, bland annat från Naturvårdsverket, 
Fiskeriverket, EU, Länsstyrelsen och kommunerna. Läs mer under övriga stöd på 
dessa sidor. 
 
Länk till Länsstyrelsens i Skåne län information om restaurering av sjöar och 
vattendrag: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-
vattenanvandning/restaurering-och-
vattenvard/Pages/restaurering_av_sjoar_och_vattendrag.aspx 
 
Länk till Naturvårdsverkets information om restaurering av vattendrag: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skotsel-och-
forvaltning/Restaurering-av-vattendrag/ 
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Kalkningsbidraget – biologisk återställning efter kalkning 
Kalkning görs av sjöar och vattendrag som har försurats på grund av människans 
aktivitet, till exempel förbränning av fossila bränslen. Kalkning höjer vattnets pH-
värde och sänker halten av giftiga metaller i vattnet. Det gör att arter som till 
exempel lax och flodpärlmussla får förbättrade livsmiljöer och även kan återvända 
till vatten där de fanns innan de slogs ut av försurningen . Ibland räcker det inte 
med enbart kalkning för att få tillbaka det naturliga växt- och djurliv som har 
försvunnit på grund av försurning. Bidrag till biologisk återställning efter 
kalkning kan sökas för åtgärder som kan få arter att återvända, till exempel för 
återskapande av vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur. Det är 
Länsstyrelsen som ansöker om medel hos Naturvårdsverket. När det gäller 
biologisk återställning så kan initiativet komma från kommuner eller andra aktörer 
som till exempel fiskevårdsföreningar och vattenråd.  
 
Normalt är biologisk återställning aktuellt tidigast fem år efter avslutad kalkning. 
Undantag görs när det är uppenbart att biologisk återställning är nödvändigt för att 
arter ska kunna återvända, exempelvis då det finns ett vandringshinder. Då bör 
hindret avlägsnas så snart som möjligt. Kalkning och biologisk återställning efter 
kalkning kan ske inom nationellt åtgärdsområde för kalkning. Se rödmarkerade 
områden på kartan nedan. 
 

 
Nationellt åtgärdsområde för kalkning i Skåne: Skräbeån (1. Vilshultsån, 2. Immeln, 3. Vånga, 4. 

Rammsjön 5. Enegylet), Helge å (6. Röke å, 7. Grösjön, 8. Tviggasjön, 9. Vieån, 10. Bodarpasjön, 11. Lillån, 

12. Bivarödsån, 13. Kilingaån, 14. Drivån, 15. Simontorpsån) och Rönne å (16. Rössjöholmsån, 17. 

Bandsjön, 18. Ybbarpsån) är inom nationellt åtgärdsområde för kalkning. 
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År 2009 fanns nationellt 190 miljoner till kalkning. 16,3 miljoner kronor gick till 
biologisk återställning efter kalkning. Skåne fick år 2009 och 2010 drygt 2 
miljoner till kalkning, men inga pengar har anslagits till biologisk återställning 
eftersom det inte funnits något aktuellt sådant projekt. 
 
Länk till Naturvårdsverkets information om Biologisk återställning efter kalkning: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skotsel-och-
forvaltning/Kalkning/Biologisk-aterstallning-efter-kalkning/  
 
Allmänna råd för biologisk återställning i kalkade vatten: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar_99_4.pdf 
 
Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0165-0.pdf 
 
Länk till Länsstyrelsens i Skåne län information om kalkning: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-
vattenanvandning/restaurering-och-vattenvard/Kalkning/Pages/index.aspx 
 
 
EFF - Europeiska fiskerifonden 
Fiskenäringens alla sektorer kan söka bidrag från Europeiska fiskerifonden (EFF). 
Syftet med stödet är att fiskerinäringen och kustsamhällena ska kunna anpassa sig 
till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.  
 
Bidrag från fiskerifonden kan sökas till exempel för att restaurera lekområden och 
vandringsvägar, för anordningar som skyddar och utvecklar den akvatiska faunan 
och floran, och för insatser i Natura 2000-områden. Åtgärderna ska främst avse 
hotade arter eller stammar av fisk av kommersiellt intresse. Beroende på vilken 
insats man vill utföra kan stöd erhållas med mellan 60 % och 100 %. I vissa fall 
måste den som söker stödet ordna med annan offentlig medfinansiering. Denna 
medfinansiering behöver inte vara pengar, utan kan bestå av arbetsinsatser, lokaler 
eller utrustning. 
 
Blanketter för ansökan finns på Fiskeriverkets hemsida (se länk längst ner). 
Beroende på vilken insats man vill utföra är det antingen Fiskeriverket eller 
länsstyrelserna som beslutar om bidrag. Utbetalningen av bidrag sköts dock alltid 
av Fiskeriverket. 
 
EFF medfinansierar medlemsstaternas mål och prioriteringar enligt deras 
strategiska planer och operativa program. Till hela stödprogrammet bidrar EU 
med ca 55 miljoner euro till Sverige genom EFF och Sverige själv ska bidra med 
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ungefär lika mycket under sjuårsperioden 2007–2013. En del av dessa medel kan 
användas till ovannämnda åtgärder. 
 
Länk till Fiskeriverkets information om Europeiska fiskerifonden 2007–2013: 
https://www.fiskeriverket.se/4.7c5197de123343f05d280009946.html 
 
Faktablad om Europeiska fiskerifonden:  
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/european_
fisheries_fund_sv.pdf 
 
Vägledning för dig som söker stöd genom Europeiska fiskerifonden 2007–2013: 
https://www.fiskeriverket.se/download/18.28d9b61d126d6846f29800010468/Fon
dhjalpreda_eff.pdf 
 
Blanketter för EU-stöd (EFF): 
https://www.fiskeriverket.se/service/blanketter/blankettereustod.4.28e4ca7c10e9e
5e8f9c80003202.html 
 
 
Fiskevårdsmedel 
Det statliga fiskevårdsanslaget (1:17) ger varje år Fiskeriverket ca 27 miljoner 
som ska användas till fiskevårdande åtgärder. (Fiskeriverket kommer inom kort 
att ersättas av den nya myndigheten Havsmiljöverket.) Syftet med 
fiskevårdsmedlen är att främja fiskevården och det svenska miljömålsarbetet. 
Bidraget ska främst användas till åtgärder som ger effekt i vatten där fisket är fritt 
för allmänheten. Till exempel kan bidraget användas till insatser för att bevara 
hotade fiskarter och -stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska 
mångfalden. 
 
Fiskevårdsmedel kan sökas av länsstyrelserna, Fiskeriverket, andra myndigheter, 
universitet, organisationer eller en enskild person. Bidrag utgör normalt 50 % av 
godkända kostnader. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas med en högre 
andel. 
 
Ansökan om bidrag till fiskevårdande åtgärder ska göras till Länsstyrelsen senast 
i slutet av oktober varje år. Om åtgärden gäller flera län eller är av nationell 
karaktär kan medel sökas direkt från Fiskeriverket. Beviljade projekt ska 
genomföras och slutredovisas före utgången av det år inom vilket bidraget 
beviljas. Fleråriga projekt ska delas upp i årliga etapper och ansökan om medel 
ska ske årligen. Upplysningar ska dock lämnas i ansökan om projektets övriga 
etapper. 
Länk till Fiskeriverkets information om Fiskevårdsmedel: 
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https://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/fiskevard/fiskevardsmedel.4.28e4ca7c1
0e9e5e8f9c80002745.html 
 
Länk till Länsstyrelsens i Skåne län information om bidrag till fiskevård: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-
natur/fiske/fiskevard/Pages/Fiskevardsbidrag.aspx 
 
 
Vattenavgiftsmedel 
På flera platser i Skånes vattenområden har olika typer av ingrepp skett i 
vattenmiljön, till exempel utfyllnader, muddringar och kraftverksbyggen. Syftet 
med vattenavgiftsmedel (även kallat fiskeavgiftsmedel) är att kompensera för 
skador av ingrepp i vattenmiljön.  
 
I många fall har ingrepp i vattenområden bedömts ge skador på fiskintressena i 
området. När tillstånd beviljades för ingreppen har den som utförde åtgärden 
ålagts att betala en avgift som kompensation för dessa skador. I domen fastställs 
även till vilka åtgärder dessa pengar får användas. Medlen tillhör staten men det är 
oftast fiskerättsägarna (till exempel genom berört fiskevårdsområde) som efter 
ansökan kan få tillåtelse att utnyttja dessa medel. Vattenavgiftsmedlen ska gå till 
fiskevårdande åtgärder som uppfyller de villkor som finns i domen för ingreppet. 
Då ingreppen i Skånes vattenmiljöer är störst i den västliga delen är de flesta 
vattenavgiftsmedel knutna till åtgärder i denna del av Skåne. En förteckning över 
de medel som finns tillgängliga finns i Länsstyrelsens åtgärdsplan för 
fiskevårdsåtgärder i Skåne. För att få utföra en åtgärd i vatten måste man ha 
rådighet över vattnet. 
 
Knappt 4 miljoner kronor (år 2007) finns tillgängliga för fiskevårdsåtgärder 2007-
2010. 
 
Länk till Länsstyrelsens åtgärdsplan för fiskevårdsåtgärder i Skåne: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-
natur/fiske/fiskevard/Länsstyrelsens_Åtgärdsplan_fiskevårdsåtgärder_Skåne.pdf 
 
Länk till Länsstyrelsens information om bidrag till fiskevård: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/sv/djur-och-
natur/fiske/fiskevard/Pages/Fiskevardsbidrag.aspx 
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Abu Garcias Fiskevårdsfond 
Abu Garcia Fiskevårdsfond har startats och finansierats av Abu Garcia. 
Ansökningarna administreras dock av Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund. Syftet med fonden är att värna och främja möjligheterna till 
sportfiske i friska och rena vatten.  Fonden vill stödja lokala initiativ, till exempel 
bygga fiskvägar, riva ut vandringshinder, restaurera vattendrag och skydda 
stammar eller bestånd av fisk eller fiskebiologisk forskning.  
Pengar ur fonden kan sökas av enskilda personer, föreningar och 
fiskevårdsområden. Fonden delar ut ca 150 000 kronor per år. Ansökan om bidrag 
ur fonden görs på våren och skickas till Sportfiskarna. 
 
Länk till Sportfiskarnas information om Abu Garcias Fiskevårdsfond: 
http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/104/reftab/13
7/Default.aspx 
 
 
Fonden Bra Miljöval-el 
För att utvinna energi från vatten har dammar och kraftverk anlagts i många 
vattendrag. Detta har gjort att många livsmiljöer och vandringsvägar försvunnit 
för djur och växter. För att kompensera detta avsätts därför en del av avkastningen 
från vattenkraftsproducerad el till en miljöfond. 
 
El som produceras och säljs med beteckningen Bra Miljöval måste uppfylla vissa 
kriterier som Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) sätter upp. Ett av kriterierna 
är att pengar ska avsättas till en fond. Medel ur fonden används till deltagande i 
restaurerings- och miljöanpassningsprojekt, uteslutande för naturvårdsåtgärder 
kopplade till vattenkraft.  
 
År 2009 användes tio miljoner ur fonden till åtgärder för att minska skador i 
naturen vid kraftstationer. 
 
Svenska Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som ska genomföras. 
Projekten genomförs i samarbete med universitet och högskolor, länsstyrelser och 
kommuner samt intresseorganisationer. I samband med en årlig revision 
utvärderas projekten av Naturskyddsföreningen. 
 
Länk till Naturskyddsföreningens information om miljöfonden Bra Miljöval-el:  
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el/jamforelser/vattenkraft/ 
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Kommuner 
 
Nedan följer ett antal stöd som helt eller delvis riktar sig till kommuner. För 
projekt specifikt inriktade på fiske- och vattenvård, se rubriken Fiske- och 
vattenrelaterade bidrag. 
 
 
LONA – Lokala naturvårdssatsningen 
Lokala naturvårdssatsningen, LONA (benämndes tidigare NIP), har återupptagits 
från och med 2010. Kommuner kan inom satsningen söka bidrag hos 
Länsstyrelsen för att genomföra åtgärder på egen hand eller tillsammans med 
andra lokala aktörer eller med andra kommuner i gemensamma projekt. 
Grundtanken är att lokal naturvård ska stimuleras genom projekt som bygger på 
lokala initiativ och delaktighet. Särskilt ska bevarande och utveckling av 
tätortsnära natur stå i fokus.  
 
Åtgärderna i projekten ska kunna hänföras till någon av kategorierna 
Kunskapsuppbyggnad, Framtagande av underlag, Områdesskydd, Vård och 
förvaltning, Restaurering eller Information och folkbildning. Bredden på projekt 
är stor, men många av dem handlar om att vårda, visa upp och/eller att informera 
om värdena i våra tätortsnära naturområden.  
 
Det är bara kommuner som kan söka LONA-bidrag, men kommunerna kan ta in 
intresseorganisationer som samarbetspartners i sina projekt. Projekt kan också 
drivas av ideella organisationer men ansökan måste göras av berörd kommun som 
då blir formellt projektansvarig gentemot Länsstyrelsen.  
 
LONA-bidraget uppgår till högst 50 %. För att beviljas LONA-stöd måste alltså 
projektansvariga själva ordna med finansiering för minst halva projektkostnaden. 
Ett medfinansieringsintyg ska följa med ansökan. 
 
Riksdagen har beslutat att avsätta 50 miljoner kronor årligen för Lokala 
naturvårdsprojekt med start 2010. I Skåne fördelades 2010 närmare 5,6 miljoner 
kronor till 22 kommuner fördelat på 37 projekt.  
 
Ansökningstiden för 2010 har löpt ut och sista ansökningsdatum för nästa år är 
ännu inte beslutat men förmodligen kommer det att bli den 31 mars 2011. 
Ansökningsblanketter och mer information om ansökan hittar du under länken 
”Ansökan och redovisning” till höger på Länsstyrelsen i Skåne läns sida om 
LONA.  
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Länk till Länsstyrelsens information om LONA: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-
till-naturvard/nip/Pages/index.aspx 
 
Länk till Naturvårdsverkets information om LONA: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Finansiering-
naturvard/Lokala-naturvardssatsningen/ 
 
 
Markåtkomstbidrag 
Kommuner och kommunala stiftelser kan söka markåtkomstbidrag för kostnader i 
samband med reservatsbildning. Bidraget uppgår normalt till högst 50 % av 
bidragsberättigat belopp för markförvärv och intrångsersättningar. Om kommunen 
själv äger fastigheten där reservatet ska bildas, kan bidraget användas för att täcka 
den marknadsvärdeminskning som ett naturreservatsbeslut medför.  
 
Ansökan om markåtkomstbidrag ska lämnas till Länsstyrelsen. Ansökan ska 
innehålla:  
Karta över det område som föreslås till naturreservat 
Syfte och skäl enligt Miljöbalken till beslutet om naturreservatsbildning  
Beskrivning av området, sammanfattning av utredningar, inventeringar mm (för 
fler detaljer, se Naturvårdsverkets dokument som finns länkat till nedan) 
 
Det är viktigt att kommunerna och Länsstyrelsen tidigt samråder för att nå en 
samsyn om reservatets syften, avgränsning och skötsel. Länsstyrelsen till- eller 
avstyrker det yrkade bidraget och översänder ärendet till Naturvårdsverket som 
fattar beslut om utbetalning.  
 
Länk till Naturvårdsverkets vägledning för markåtkomstbidrag till kommun: 
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/Friluftsliv/mark
at.pdf 
 
 
LOVA 
LOVA, som står för Lokala vattenvårdsprojekt, är ett nytt stöd som infördes 2009. 
Syftet med bidraget är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i 
första hand genom att minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och 
Västerhavet. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis 
skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp, vilket lett till allvarliga 
problem med övergödning i våra hav. Kommuner och sammanslutningar som 
drivs utan vinstintresse kan ansöka om LOVA-medel för lokala 
vattenvårdsprojekt.  
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Riksdagen har beslutat att avsätta 100 - 120 miljoner kronor per år från och med 
2010. Skåne tilldelades 18,4 miljoner kronor till LOVA-projekt under 2010.  
 
Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka LOVA-stöd för maximalt 50 
% av åtgärdskostnaden. Sökanden kan samarbeta med kommersiella aktörer när 
det gäller finansiering och genomförande. LOVA-medel kan också kombineras 
med andra bidrag under förutsättning att man tydligt redovisar vilka kostnader 
som finansieras med vilket bidrag. Men tänk på att det inte är säkert att andra 
bidrag går att kombinera med LOVA.  
 
Både små och lite större projekt välkomnas att söka LOVA-stöd då det inte finns 
några fastslagna gränser för vilka belopp som betalas ut till enskilda projekt, 
utöver regeln om medfinansiering av minst hälften av kostnaden. De planerade 
LOVA-projekten kan sträcka sig mellan ett och tre år.  
 
Det är Länsstyrelsen i berört län som tar emot ansökningar för LOVA-medel. 
Ansökningstid har hittills varit november. Mer information och 
ansökningsblankett finns på Naturvårdsverkets webbplats (se länk nedan).  
 
Länk till Naturvårdsverkets broschyr om LOVA-bidraget: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8474-5.pdf 
 
Länk till Länsstyrelsens information om LOVA: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-
till-naturvard/Pages/LOVA.aspx 
 
Länk till Naturvårdsverkets information om LOVA: 
http://www.naturvardsverket.se/lova 
 
 
Havsmiljöanslaget (utöver LOVA) 
Havsmiljöanslaget används till insatser för att förbättra, skydda och bevara 
Östersjön och Västerhavet. Anslaget inkluderar LOVA (se ovan). Projekt som 
uppfyller kriterierna för LOVA-stöd prioriteras lägst bland övriga ansökningar till 
Havsmiljöanslaget.  
 
Största delen av Havsmiljöanslaget utöver LOVA har hittills använts till 
kunskapshöjande insatser, till exempel inventeringar och att analysera vilken roll 
miljögifterna har i den negativa trenden för tumlare i Östersjön. 
Havsmiljöanslaget har också finansierat restaureringsprojekt längs kusten som 
syftar till att öka mängden rovfisk som exempelvis gädda, abborre och gös, samt 
pilotprojekt för att lokalt minska föroreningar. 
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Utöver LOVA-anslaget var Havsmiljöanslaget 270 miljoner kronor år 2010. 
Under de kommande två åren (2011 och 2012) omfattar havsmiljöanslaget ca 180 
miljoner kronor utöver LOVA. 
Havsmiljöanslaget fördelas av Naturvårdsverket, dels efter ansökningar om 
bidrag, dels genom upphandlingar, överenskommelser och genom 
Naturvårdsverkets interna projekt. Bidrag ur havsmiljöanslaget kan sökas av 
länsstyrelser, statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra 
sammanslutningar, som inte är konkurrensutsatta eller vinstdrivande. Projekten 
kan sträcka sig över en period på mellan ett och tre år.  
 
Länk till Naturvårdsverkets broschyr om Havsmiljöanslaget: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8484-4.pdf 
 
Länk till Naturvårdsverkets information om Havsmiljöanslaget: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Finansiering-
havsmiljoarbetet/Havsmiljoanslaget/ 
 
 
Leader 
Leader är namnet på en del i den statliga jordbrukspolitiken, som i sin tur stöds av 
EU:s jordbrukspolitik. Syftet är landsbygdsutveckling, men inom den ramen ska 
även en viss andel (cirka 5 %) satsningar på miljö i kombination med 
miljöturism/-information göras. Sökande förväntas i huvudsak vara kommuner 
och ideella sammanslutningar. I Skåne disponerar Leader cirka 50 Mkr/år, men 
medfinansiering krävs efter vissa procentsatser av andra aktörer. Helst ska c:a 
20% av Leaderpengarna gå till axel 2, där det övergripande målet är att bevara 
och utveckla ett attraktivt landskap med höga natur- och kulturvärden. 
 
Länk till information om Leader hos Jordbruksverket: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/leadersa
utvecklardudinhembygd.4.6a459c18120617aa58a80006611.html  
 
Länk till information om Leader hos Länsstyrelsen i Skåne: 
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/sv/lantbruk-och-
landsbygd/landsbygdsutveckling/stod-till-landsbygden/leader/Pages/Leader.aspx 
 
Länk till information om Leader och om Skånes Leaderområden (som fördelar 
pengarna) hos paraplyorganisationen Leader Skåne: 
http://www.leaderskane.se/2.7d9f35391181509ed33800048621.html  

22 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8484-4.pdf
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Finansiering-havsmiljoarbetet/Havsmiljoanslaget/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Finansiering-havsmiljoarbetet/Havsmiljoanslaget/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/leadersautvecklardudinhembygd.4.6a459c18120617aa58a80006611.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/leadersautvecklardudinhembygd.4.6a459c18120617aa58a80006611.html
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/stod-till-landsbygden/leader/Pages/Leader.aspx
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/stod-till-landsbygden/leader/Pages/Leader.aspx
http://www.leaderskane.se/2.7d9f35391181509ed33800048621.html


 

Region Skånes miljöbidrag 
Region Skånes miljövårdsfond ger bidrag till projekt som på olika sätt vårdar och 
utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar 
utveckling. Fondens syfte är att stimulera och stödja insatser som förbättrar 
miljösituationen i Skåne och bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. Det 
övergripande målet är att uppfylla de nationella miljömålen.  
 
Region Skånes miljövårdsfond kan bidra med maximalt 50 procent av 
totalkostnaden för ett projekt. För att ge spridning och mångfald åt projekten som 
får stöd, kan det bara undantagsvis bli aktuellt med bidrag större än 500 000 
kronor.  
 
Fonden har två ansökningstillfällen per år, 15 februari och 15 september, med 
beslut i juni och december. År 2010 fördelades 2,1 miljoner till 24 
miljövårdsprojekt i första omgången av två. 
Region Skåne är beslutande och pengarna fördelas av avdelningen för 
miljöstrategier inom regional utveckling. 
 
Såväl organisationer som privatpersoner, föreningar och kommuner kan söka 
bidrag. Via Region Skånes hemsida (se länk nedan) kan man göra en 
intresseanmälan. Efter intresseanmälan blir sökanden kontaktad med mer 
information och ombedda att skicka in en komplett ansökan.  
 
Region Skåne delar även ut föreningsbidrag till ideella miljö- och 
naturvårdsföreningar. 
 
 
Länk till Region Skånes information om miljöbidrag: 
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=303952 
 
Länk till intresseanmälan för Region Skånes miljöbidrag och föreningsbidrag:  
http://www.skane.se/templates/Application.aspx?id=27264 
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Ideella sammanslutningar (föreningar) och enskilda personer 
 
Tidigare beskrivna bidrag även öppna för föreningar m.fl. 
Ideella sammanslutningar kan söka medel från LOVA (Lokala 
vattenvårdsprojekt), Havsmiljöanslaget och medverka i ÅGP (Åtgärdsprogram för 
hotade arter). Läs om LOVA och Havsmiljöanslaget under ”Kommuner” och om 
ÅGP under rubriken ”Markägare”. För projekt specifikt inriktade på fiske- och 
vattenvård, se rubriken ”Fiske- och vattenrelaterade bidrag”. 
 
 
Riksföreningar 
Ett engagemang inom föreningar som jobbar med eller har koppling till naturvård 
kan öppna möjligheter för deltagande i konkreta naturvårdsprojekt. 
Klubbar/lokalföreningar eller distrikt kan ofta söka pengar från sin riksförening 
för att finansiera ett projekt. 
 
Sportfiskarnas fiskevårdsfond har en fond som delar ut ca 200 000 kronor per år 
till fiskevårdsprojekt. Läs mer på länken nedan: 
http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Fiskev%C3%A5rdsfonden/tabid/126/
Default.aspx 
 
Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har många möjligheter för deltagande i 
konkreta naturvårdsprojekt. Naturskyddsföreningens lokalgrupper har dessutom 
ibland egna fonder till sina projekt.  
http://www.faltbiologerna.se/ 
http://www.naturskyddsforeningen.se/ 
 
 
Kommunala projekt och fonder 
Inom större kommunala miljö- och utvecklingsprojekt kan det finnas möjlighet att 
genomföra konkreta naturvårdsinsatser. Kommunen kan till exempel ta in 
intresseorganisationer i LONA-projekt (läs mer under bidrag för kommuner). Det 
kan också vara värt att kolla om din kommun har någon miljöfond som kan 
finansiera anläggning och restaurering av ekosystem och livsmiljöer. 
 
 
Region Skånes miljöbidrag 
Region Skånes miljövårdsfond ger bidrag till projekt som på olika sätt vårdar och 
utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar 
utveckling. Fondens syfte är att stimulera och stödja insatser som förbättrar 
miljösituationen i Skåne och bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. Det 
övergripande målet är att uppfylla de nationella miljömålen.  
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Region Skånes miljövårdsfond kan bidra med maximalt 50 procent av 
totalkostnaden för ett projekt. För att ge spridning och mångfald åt projekten som 
får stöd, kan det bara undantagsvis bli aktuellt med bidrag större än 500 000 
kronor.  
 
Fonden har två ansökningstillfällen per år, 15 februari och 15 september, med 
beslut i juni och december. År 2010 fördelades 2,1 miljoner till 24 
miljövårdsprojekt i första omgången av två. 
Region Skåne är beslutande och pengarna fördelas av avdelningen för 
miljöstrategier inom regional utveckling. 
 
Såväl organisationer som privatpersoner, föreningar och kommuner kan söka 
bidrag. Via Region Skånes hemsida (se länk nedan) kan man göra en 
intresseanmälan. Efter intresseanmälan blir sökanden kontaktad med mer 
information och ombedda att skicka in en komplett ansökan.  
 
Region Skåne delar även ut föreningsbidrag till ideella miljö- och 
naturvårdsföreningar. 
 
Länk till Region Skånes information om miljöbidrag: 
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=303952 
 
Länk till intresseanmälan för Region Skånes miljöbidrag och föreningsbidrag:  
http://www.skane.se/templates/Application.aspx?id=27264 
 
 
Alvins fond för fågelskydd 
Alvins fond för fågelskydd förvaltas gemensamt av Naturvårdsverket, 
Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Syftet med fonden 
är att stödja insatser för främjandet av svenskt fågelskydd. Fonden har gett stöd 
till flera projekt för utrotningshotade fågelarter och till skolor som jobbar med 
fågelprojekt. Även projekt kopplade till en mer allmän naturvårdsnytta och 
projekt inriktade på andra arter än fåglar kan komma ifråga för bidrag, exempelvis 
restaurering av slåtterängar och inventering av fladdermöss. 
 
Stöd kan gå till såväl enskilda personer som lokala/regionala föreningar eller 
landsomfattande projekt, men också forskningsprojekt som utförs av 
forskarstuderande vid universitet och högskolor. Bidrag ges främst för att täcka 
omkostnader för exempelvis resor, förbrukningsmaterial eller utrustning, men 
normalt inte för löner, traktamenten eller datorutrustning. Stiftelsens förvaltare ser 
positivt på projekt där det är människor som samlas kring en naturvårdsinsats.  
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Ansökan hanteras av Naturvårdsverket. Varje år beviljas ett 50-tal ansökningar 
bidrag på 3 000 – 30 000 kronor, men högre belopp kan komma ifråga för enstaka 
projekt.  
 
Ansökningsblankett hittas på Naturvårdsverkets hemsida via länken nedan. 
Samma blankett används också för att redovisa erhållna bidrag från fonden. 
 
Länk till Naturvårdsverkets information om Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Ekonomiska-
styrmedel/Alvins-fond/ 
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Stora projekt (~20 miljoner SEK) 
 
LIFE+ 
EU:s miljöfond LIFE+ är ett finansieringsprogram för miljöprojekt som gäller 
åren 2007–2013. LIFE + ska komplettera andra EU-program och inte finansiera 
åtgärder som kan ingå i exempelvis Landsbygdsprogrammet (LBP) och 
fiskerifonden (EFF). Syftet är att bidra till att genomföra och utveckla EU:s 
miljöpolitik och de svenska nationella prioriteringarna. Projekt inom tre områden 
kan få stöd: Natur och biologisk mångfald, Miljöpolitik och förvaltning/styrning 
(governance) samt Information och kommunikation. 
 
Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. De bör vara i 
storleksordningen 20 miljoner kronor, med cirka 10 miljoner kronor i EU-stöd och 
motsvarande belopp i nationell medfinansiering. 
 
Varje år fördelas inom hela EU ca 2,5 miljarder kronor från LIFE+. Sverige 
beviljades 120 miljoner kronor för sammanlagt nio projekt 2008, 130 miljoner 
kronor för åtta projekt 2009, och 150 miljoner kronor för nio projekt år 2010. 
Samtidigt bidrar projekten själva med minst lika mycket pengar. 
 
2010 års utlysning pågår 5 maj till 1 september och besked om fördelningen 
väntas till slutet av sommaren 2011. Ansökan skrivs på särskilda blanketter som 
finns på EU-kommissionens webbplats (se länk nedan). Ansökan lämnas till 
Naturvårdsverket som efter granskning sänder den vidare till EU-kommissionen. 
 
Länk till Naturvårdsverkets information om LIFE+: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/EU-och-Internationellt/Vart-arbete-i-
EU/Miljoprogrammet-Life-plus/ 
 
Länk till EU-kommissionens webbplats med information om LIFE+: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
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Ekonomiska anslag och fonder från vilka bidrag inte kan sökas i 
vanlig bemärkelse 
 
Trafikverkets anslag för miljöåtgärder 
Trafikverket har ett anslag på 5,1 miljarder kronor under perioden 2010 – 2021 för 
miljöinvesteringar. Dessa pengar kan gå till miljöåtgärder såsom byggande av 
faunapassager, åtgärda fellagda vägtrummor och andra vandringshinder orsakade 
av vägar och järnvägar. Pengarna fördelas internt på Trafikverket, till 
regionkontor som genomför åtgärder efter förslag och behovsanalyser av 
länsstyrelser, fiskevårdsföreningar, nationella miljömyndigheter och andra. 
 
Länk till Trafikverket: 
http://www.trafikverket.se/ 
 
 
Våtmarksfonden 
I Stiftelsen Våtmarksfonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges 
Ornitologiska Förening (SOF) och Världsnaturfonden (WWF). Fonden stöds 
också av ett antal företag. Syftet med fonden är att arbeta brett för att motverka 
den negativa trenden för våtmarker i Sverige. 
 
Sedan startåret 1995 har fonden medverkat till att 500 våtmarker skapats och 
lämnat bidrag på strax över en miljon kronor till forskning och stöd för 
restaurering och återskapande av våtmarker. 
 
Fonden väljer ut och lämnar bidrag till restaurering och återskapande av 
våtmarker. Dessa våtmarker används sedan som referensområden och 
exkursionsmål i arbetet med information och utbildning om olika typer av 
våtmarker och dess betydelse. Våtmarksfonden har även ett stipendium på 25 000 
kronor som årligen delas ut till en person eller organisation som på ett 
förtjänstfullt sätt bidragit till skapande av fågelvåtmarker av hög kvalité. 
 
Länk till Svensk Våtmarksfond (kontaktuppgifter finns längst ner på fondens 
hemsida): 
http://www.vatmarksfonden.com 

http://www.trafikverket.se/
http://www.vatmarksfonden.com/
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