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Anlagda våtmarker (LB+LOVA) 

Sanering Oskarshamns hamn 

Gamlebyviksprojekt (LOVA) 

Biogas av marint substrat 

Musselodlingar (Baltic 2020) 

Moment 

Greppa Näringen 

Många vattenåtgärder i Kalmar län! 

Våtmarksarbete (LOVA+Fiskevård) 

Båtlatriner (LOVA+Leader) 

Båtbottentvättar (LOVA) 

Musselodling (LOVA+AquaBest) 

Samverkan VA-frågor (LOVA) 

Strukturkalkning (LOVA) 

 

Översiktlig VA-planering 
(LOVA) 

  



Ett urval av EU-fonder och statliga medel för vattenvårdsinsatser 

•Europeiska Havs- och FiskeriFonden EHFF, skydd och utveckling av akvatiska 

miljöer 

•Regionala fonden- ex. Biogasprojektet 

•Interreg- South Baltic sea – Baltic sea (BBG) 

•Landsbygdsfonden, ex. Landsbygdsprogrammet  

–Projekt & företagsstöd 

 *Leader   

–Miljöinvesteringar 

 *Våtmarker-anläggande, skötsel, restaurering  

–Greppa näringen- rådgivning 
 

•Nokås, Skogsstyrelsen 

•Statliga fiskevårdsmedel -1:12   

•Biologisk återställning i kalkade vatten-1:12   

•Kulturmiljö, vårdanslaget   

•Statliga medel för Lokala Naturvårdsprojekt, LONA 

•Statliga medel för Lokala Vattenvårdsprojekt, LOVA-1:12 

    Kontaktperson: Eva T Hammarström 



LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt 

•Statliga medel - del av havs- och vattenmiljöanslaget 1:12.  

•Riktat till kommuner och ideella sammanslutningar (ex vattenråd) 

•Kostnadseffektiva åtgärder som leder till att minska övergödning 
och miljögifter i havet: våtmarker, musselodling, båtbottentvättar 
etc.  

•Nästa sökomgång hösten 2015, okt-30 nov. Ansökningsblanketter 
och information finns på https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-

och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html 

•50% finansiering av stödberättigade åtgärder 

•I ansökan för åtgärder; 3 delar Planering-genomförande-
uppföljning samt placera åtgärder geografiskt till 
avrinningsområde 

•Kontaktperson på Länsstyrelsen Kalmar län: Eva T 
Hammarström, eva.hammarstrom@lansstyrelsen.se 
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Projekt LOVA 2009-15 
Totalt 90 ansökningar varav 61 fått LOVA-medel (ca 32,5 miljoner, 
vilket innebär åtgärder för ca 65 miljoner!)  

•Övergripande kommunal VA-planering (i länets alla 12 kn) inkl dagvattenhantering 

•Rådgivn. EA-gemensamhetsanläggningar-teknikutv-kretsloppsanp. 5 st 

•Latrintömningsstationer för fritidsbåtar, 18 st, båtbottentvättar, 2 st+1 spolplatta 

•Våtmarksprojekt, 10 st, Metodutveckling uppföljn våtmark samt kalkfilterdiken 

•Olika jordbruksåtgärder t ex Gamlebyviksprojektet som tvåstegsdiken, fosforfällor, 

strukturkalkning, forskningsprojekt Dynestadsjön, Loftaån, Habbestorpsbäcken 

•Musselodling, 3 st mindre (bla Grankullavik, Hasselö) samt storskalig musselodling 

(kopplat till Baltic Blue Growth) 

•Utredningar; Alger, musslor o vasskörd (del av biogasprojekt)+ SLÄK (tångvallar), 

hänsynsfull dikesrensning, Surrebäcken-Stävlö (även friluftsliv o fiskvandring), Lillån-

Mönsterås-åtgärdskartering, förstudie storskalig musselodling (AquaBest),utveckla 

vattenrådskarta, biogas-gödselhantering 
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LONA - lokala naturvårdssatsningen 

• Kommunerna kan söka bidrag för Lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) i enlighet med prop. 2008/2009:214 Hållbart skydd 
av naturområden 

• Ca 43 miljoner kronor avsätts per år för hela landet. 
50%finansiering av åtgärder riktade gentemot 
naturvårdsnytta, friluftsliv, tätortsnära natur osv.  

• Kalmar län har tilldelats ca 2 miljoner kronor per år för olika 
LONA-insatser. Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen i 
Kalmar senast den 1 december varje år. Max fyraåriga 
projekt.  

• För mer information och ansökningsformalia, se 
Naturvårdsverkets hemsida 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/ 

• Kontaktperson Länsstyrelsen Kalmar är Susanne Forslund, 
susanne.forslund@lansstyrelsen.se  
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Särskilda åtgärdsprojekt (SÅP) 

Mycket bra tillskott med SÅP-medel. Startades 2014. 

Exempel i Kalmar län; Emåprojektet och Uppföljning våtmarker 

Länsstyrelsen är projektägare-kan delegeras. Ansökningar diskuteras 
med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prioriterar ansökningar till HaV 
och skickas in senast 9 november 2015. 

Länsstyrelsen kan i år skicka in två ansökningar per län. Inriktning 
kustvatten, vikar och skär. 

För 2016 finns 14 miljoner kronor avsatta till länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt och 

utlysningen pågår fram till 9 november 2015. Havs- och vattenmyndigheten har valt att göra en 

satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. Information om 

ansökningsprocessen, urvalskriterier med mera finns att läsa i utlysningen.   

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-
bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html


Funderingar? 

 Eva T Hammarström 



Tack! 

 Eva T Hammarström 

Foto: Lennart Johansson 


