
Möjligheter för bidrag för fiskväg och 

kustmiljöåtgärder 

Miljöfonden 

Stödet söks från Naturskyddsföreningen. (Alla elproducenter som anslutit sig till 

bra miljöval avsätter pengar som naturskyddsföreningen delar ut. Vissa 

elproducenter administrerar bidragen själva vilket kan vara värt att kolla upp för större 

lokala producenter)  

Organisationer och företag kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar 

vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i 

strömmande vatten. Vanliga projekt är att man undanröjer vandringshinder i vattendragen, till 

exempel genom att bygga omlöp så att vattenlevande arter kan vandra fritt förbi 

kraftverksdammar. Det kan också vara andra åtgärder som syftar till att bevara eller 

underlätta för hotade och rödlistade arter där vattenkraften utgör en del av miljöproblemet. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond 

Ansökningsblankett: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/bra-miljoval/Ansokan-till-miljofonden.pdf 

Fiskevårdsmedel 1:12 ”åtgärder för havs och vattenmiljö” 

Årliga statliga medel som söks från länsstyrelsen. Bidragen kommer från regeringens 

havsanslag till Hav och vattenmyndigheten och vidare till länsstyrelsen. Inom anslaget ryms 

flera åtgärder exempelivs LOVA stödet. Länsstyrelserna avgör själva utifrån regeringens mål 

hur mycket man vill avsätta/söka till vad. Fiskvägar är dock stödberättigade och bidragen är 

50%.  

Stöd inom havs och fiskeriprogrammet, EFF 

Detta är ett Eu-stöd som hanteras av jordbruksverket. Ansökningarna är bara delvis öppna 

och för fiskevårdande insatser kommer ansökningarna inte öppna förens till sommaren. Det 

är oklart om fiskvägar kommer vara stödberättigade men om man ex finner en ny metod man 

vill testa eller på något annat sätt är innovativ kan fler möjligheter öppna upp sig exempelvis 

inom kategorin ” Inovattonsprojekt inom vattenbruk” 

Ansökan görs hos länsstyrelsen och det är de som tolkar hurvida åtgärden är stödberättigad 

eller ej. 

Kolla med universitet, hushållningsällskapet eller lokala fiskeklubbar för nya idéer på 

fiskevägar som kan vara stödberättigade.  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/hav

sochfiskeriprogrammet20142020.4.688ba44d13e5e4787a08000568.html 

Leader Småland sydost, Kustlandet och Astrid Lindgrens hembygd 
Syftet med Leader är att förena ideella, privata och offentliga krafter för att skapa en stark lokal 

utveckling av landsbygden. Underifrånperspektiv, samverkan och lokal förankring är ledord. 



Leaderarbetet baseras på en lokal utvecklingsstrategi som utgår från invånarnas uppfattning om 

områdets möjligheter och problem. Lokala aktörer kan söka stöd hos Leaderföreningen för att genomföra 

projekt som syftar till att uppfylla de uppställda målsättningarna i strategin. 

Nyligen beslutades vilka områden i sverige som får bilda nya områden i den nya programperioden där vi 

är berörda av Smålandsydost, Kustlandet och Astrid Lindgrens hembygd. Tyvärr godkändes inte Leader 

Kalmar Öland men åtgärder för fiskevårdande insatser kan sökas inom Leader smålandsydost.  

http://leadersydost.se/ 

http://www.kalmaroland.se/ 

http://www.kustlandet.com/ 

http://www.astridlindgrenshembygd.se 

LOVA/LONA Lokala naturvårdsmedel eller lokala vattenvårdsmedel 

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos 

länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.  

Ansökningsgenomgångarna stänger 31 November. Länsstyrelsen prioriterar själv vilka 

åtgärder man vill fokusera på tillsammans med mål från regeringen. Bidragen är 50% och tid 

från tjänstemän och ideella krafter räknas som medfinansiering. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/lova-

Lokala-vattenvardsprojekt/Pages/index.aspx 

Världsnaturfondens innovativa naturfond 

Syfte: "Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och bidrar till 

värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån få stor 

betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck i Sverige. 

Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och 

kunskapsuppbyggnad och fältprojekt." 

Sökande: "Stödet kan sökas av privatpersoner, föreningar, organisationer, myndigheter eller 

företag. Projekten kan höra hemma inom vitt skilda områden såsom naturvård, utbildning, 

stadsutveckling, förvaltning, hushåll, konsumtion eller energi." 

Tidsaspekter: Medlen delas ut en gång per år i form av projektbidrag. Sista ansökningsdag 

för 2015 är 14 september. 

Ekonomiska aspekter: Läs här om tidigare års projekt och vilka stöd de erhållit. 

Länk till källa 

 

 

 

 

http://leadersydost.se/
http://www.kalmaroland.se/
http://www.kustlandet.com/
http://www.wwf.se/vrt-arbete/innovativ-naturvrd/1565286-innovativ-naturvrd-projekt
http://www.wwf.se/vrt-arbete/innovativ-naturvrd/1380625-innovativ-naturvrd-initiativ-frn-vrldsnaturfonden-wwf


Havgruppens projektstöd (långsökt) 

Syfte: Havgruppen projektstöd som hanteras av Nordiska Ministerrådet.  På basis av 

årliga prioriteringar finansierar gruppen nordiska projekt och bidrar till nordisk nytta 

inom sitt särskilda område. Havgruppen ska stödja de nordiska länderna genom 

aktiviteter som bidrar till uppbyggnad av vetenskapligt material samt skapa en grund 

för gemensamma insatser mot föroreningar i nordiska havs- och kustmiljöer. 

Prioriteringar för 2015: 

  

Ekosystembaserad förvaltning 

Farliga ämnen i havet 

Marin försurning 

Biologisk mångfald 

Tidsaspekter: Ansökningstiden gällande projektfinansiering för 2015 stängde i juni 

2014. För 2016 förväntas ansökningsperioden öppna i april 2015. 

Länk till utlysningen (fungerar ej ) 

 

Annas tips för fiskväg 

 Samarbeta med lokala grupper om det finns någon intressegrupp för 

sjön eller vattenråd. De vill säkert se vattenåtgärder gjorda och 

engagerar de sig (vilket de ofta gör) så räknas all deras ideella tid som 

medfinansiering.  

 Få koll på vilken fisk det är man gynnar, har man möjlighet att förbättra 

för någon sällsynt kändisfisk utökas så klart stödmöjligheterna. Lokala 

fiskeklubbar och länsstyrelsen själva vet ofta väl vilken fisk som skulle 

kunna gynnas. Åtgärden kan ju även gynna sällsynta växter eller ex 

musslor vilket kan öka på bidragsmöjligheterna rejält 

 Inom fiskvägar finns hela tiden nya tankar och idéer som kan optimera 

fiskvandringen med minsta möjliga insats. Genom att testa oprövade 

idéer från forskningssidan eller liknande ökar också chanserna till andra 

typer av bidrag. 

 

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/havgruppen-hav/soek-stoette/havgruppens-projektstoed

