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Stöd till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet 
”Hållbar blåstruktur i västra Höör”

Preliminärt beslut om stöd
Länsstyrelsen Skåne beviljar stöd med högst 1 383 420 kronor till Höörs kommun, 
org.nr 212000-1116, för det rubricerade lokala vattenvårdsprojektet. Beslutet fattas 
med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. 

För beslutet gäller följande villkor:
 Stödet får endast användas för de ändamål som ansökan avser.
 Stödet får inte överstiga 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.
 Projektet ska genomföras under tiden från datum för detta beslut till 

2022-10-31.
 Rapportering ska ske i enlighet med bestämmelserna i LOVA-förordningen. 

Därutöver ska Länsstyrelsen genast underrättas, om projektet helt eller 
delvis inte går att genomföra eller någon annan väsentlig ändring i 
planeringen bedöms nödvändig.

 Om rapporter, broschyrer eller liknande blir ett resultat av verksamheten 
ska de skickas till Länsstyrelsen, gärna som PDF/A. Sådan dokumentation 
tillhör den som sökt stöd. Det ska emellertid framgå (i varje dokument) att 
dokumentationen, inklusive eventuella fotografier, fritt får användas och 
spridas av Länsstyrelsen och andra aktörer. Det ska också framgå att LOVA-
stöd har lämnats till projektet genom Länsstyrelsen Skåne.

 På informationsskyltar som tas fram i samordning med projektet ska det 
framgå att LOVA-stöd har lämnats till projektet genom Länsstyrelsen Skåne.

 Åtgärder ska dokumenteras genom foton tagna före och efter projektets 
genomförande.

 Återrapportering av konkreta åtgärder ska ske anpassat till VISS, gärna med 
GIS-underlag – tag kontakt med Länsstyrelsen före slutrapportering för 
optimal utformning. 
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Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om 1 500 000 kr för ert projekt, som gäller att meandra ett ca 600 
meter långt dike, plantera träd för beskuggning av den nya åfåran, samt att skapa två 
dagvattendammar, ca 1 000 kubikmeter vardera. Syftet är att minska uttransporten 
av näringsämnen till Höörsån och vidare till Östersjön, samt skapa goda 
förutsättningar för biologisk mångfald och rekreation. Ni anger att projektet ska 
påbörjas i oktober 2019 och avslutas november 2022.

Ni beräknar att projektet innebär en reduktion av totalt 44 kg P/år och 371 kg 
N/år, där ni har räknat med schablonvärden för åtgärdstyperna våtmarker och 
tvåstegsdike från VISS. Dessutom kommer projektet att gynna den biologiska 
mångfalden och bidra till att nå miljömålen ”Myllrande våtmarker”, ”Ett rikt växt 
och djurliv”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ingen övergödning”. 

Motivering
Länsstyrelsens beslut grundas på förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala 
vattenvårdsprojekt och på Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för stöd till 
lokala vattenvårdsprojekt som ligger på 
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag--bidrag/havs--och-
vattenmiljoanslaget/lova.html 

Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven enligt förordningen.

Enligt 1 §, punkt 1 i förordningen får stöd ges till lokala vattenvårdsprojekt som 
genomförs av en kommun eller en ideell sammanslutning.

Länsstyrelsen har bedömt att projektet kan påbörjas direkt efter att beslut har fattats 
i ärendet. Slutredovisning ska dock ske senast den 31 oktober 2022, varför detta 
sätts som slutdatum för projektet.

Ert projekt har bedömts som intressant. Kombinationsåtgärder som medför nyttor 
för såväl näringsrening, biologisk mångfald, flödesutjämning som rekreation, är 
mycket positiva.

Länsstyrelsen har bedömt er beräkning av näringsavskiljning som rimlig. Det saknas 
schablonvärden för återmeandring, men för tvåstegsdike anges 0,1 kg N/meter och 
0,0075 kg P/meter. Våtmark för näringsrening har schablonvärden på 320 kg N/ha 
och år och 38 kg P/ha och år. Motsvarande siffror för våtmarker för dagvattenrening 
är 90 kg N/ha och år och 18 kg P/ha och år. Utifrån detta resonemang har 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag--bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag--bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
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kostnadseffektiviteten för ert projekt bedömts som tillräckligt hög för att bevilja 
stöd.

I brist på LOVA-medel beviljar Länsstyrelsen er ansökan, efter avvägning gentemot 
andra projekt, med maximalt 1 383 420 kronor. Ni har uppgett att ni trots det 
reducerade beloppet, gärna vill ta emot pengarna för att genomföra projektet.

Länsstyrelsen bedömer projektet vara av sådan karaktär att det är rimligt att större 
delen av det totala beviljade stödet betalas ut under projektets första år.

Utbetalning 
Direkt efter beslut betalar Länsstyrelsen ut 1 037 565 kronor (75 procent av stödet) 
till plusgiro/bankgiro 327–2952, som ni har angivit i er ansökan. Utbetalningen 
märks ”LOVA-projekt 19659–2019”.

När slutrapporten granskats och Länsstyrelsen beslutat om slutligt stöd betalas 
återstående belopp ut, maximalt 345 855 kronor. Detta utgör 25 % av projektets 
totala beviljade stöd.

Länsstyrelsen kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet om det inte 
använts i enlighet med detta beslut. 

Övriga upplysningar
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en digital projektkatalog, kallad LoKat, 
med LOVA-projekt i hela landet https://projektkatalog.havochvatten.se. Tanken är 
att den ska inspirera till nya projekt. Ert projekt kommer också att läggas in där. 
 
Enligt Landsbygdsprogrammet går det att få ersättning för bl a anläggning och 
skötsel av våtmarker med huvudprincipen att ersättning inte får ges till samma 
åtgärd (kostnad) från flera håll. Den som tar emot ersättning både från LOVA och 
Landsbygdsprogrammet måste kunna särredovisa de kostnader som räknas som 
stödberättigande för respektive stöd. Samma krav gäller för alla kombinationer av 
LOVA och andra stöd.

Detta beslut befriar er inte från att följa bestämmelserna i miljöbalken och annan 
lagstiftning. Projektet kan komma att kräva samråd, tillstånd, anmälan eller dispens.

Blanketter och anvisningar för slutrapportering finns på Havs- och 
Vattenmyndighetens hemsida https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--

https://projektkatalog.havochvatten.se/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag--bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
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lagar/anslag--bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html. Observera att 
blanketten är uppdaterad jämfört med tidigare år. På samma sida finns även LOVA-
loggan att ladda ner, som bör finnas i trycksaker, rapporter, skyltar etc . En 
delrapport ska lämnas innan årsskiftet 2019/2020 och 2020/2021. Slutrapporten 
ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2022-10-31.

I slutrapporten ska faktiska kostnader samt kostnad för arbetstid (såväl kommunal 
som inköpt) verifieras (fakturakopior, körjournaler etc). Observera att LOVA-stöd 
inte kan ges för kostnader som uppkommit utanför projektets tidsram. Observera 
även att ideellt arbete kan räknas som en stödberättigande kostnad med max 200 
kr/tim, men endast får utgöra motfinansiering i projektet.

På förekommen anledning ber Länsstyrelsen att ni särskilt följer villkoren om hur 
rapporter ska utformas (även av era konsulter).  Det gäller att i inledning, förord 
eller liknande skriva in uppgifter om fri användning och spridning och om att ni har 
fått LOVA-stöd. Detta gäller även skyltar i förekommande fall. Brott mot dessa 
villkor motiverar inte att stödet helt dras in, men Länsstyrelsen kan komma att 
minska stödbeloppet med upp till 10 000 kr.

Dokumentation – redovisningar, rapporter etc – samt slutrapporten ska skickas i 
enbart digital form till skane@lansstyrelsen.se. Var god och ange diarienumret. 
Bifoga slutrapporteringsblanketten både i Excel-format och som en inskannad 
signerad version.

Detta beslut kan inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Miljödirektör Annelie Johansson, vattenhandläggare Anna 
Ejserholm har varit föredragande. 

Annelie Johansson

Anna Ejserholm

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag--bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
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Kopia till:
Havs- och Vattenmyndigheten (per e-post till lstbeslut@havochvatten.se)
LoKat (digital projektkatalog för beviljade LOVA-projekt)
Ekonomienheten

Kostnaden ska belasta konto 2036 2230574 5013

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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