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Beslut om bidrag för Naturvård i kommunal och lokal regi  
 
Med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt beslutar Länsstyrelsen att bevilja statligt bidrag med 50 % av 
kostnaden, högst 700 000 kronor, för projektet Natur- och 
rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån. 
 
För beslutet gäller följande villkor: 
 
1. Rekvirerade medel får enbart användas för de ändamål som ansökan omfattar. 
 
2. De resultat som ansökan anger skall uppnås:  
• Kunskapsuppbyggnad (1): Genomförda inventeringar som uppföljning av 

olika slåttermetoder.  
• Vård och förvaltning (4): En införskaffad fyrhjulig motorcykel med 

slåtterbalk, slaghack, uppsamlare och kärra. Ett flertal iordningställda 
promenadstråk, ca 5 – 10 km, med stängselövergångar och spänger.  

• Restaurering (5): Restaurerade gräsmarker och en utarbetad skötselmetod för 
att kostnadseffektivt hävda svårtillgängliga marker framtagen genom 
återkommande slåtter utförd med olika metodik. Cirka 5 – 10 ha restaurerade 
betesmarker genom röjningsinsatser och stängsling. 

• Information (6): Cirka 5 – 10 platsspecifika broschyrer tillgängliggjorda på 
hemsida med möjlighet till tryckning ifall behov uppstår. 
Informationsmaterial till permanent och mobil utställning. 

 
3. Senast 1 mars varje år skall skriftlig verksamhetsrapport för de åtgärder som 

utförts och de kostnader som uppkommit under året inlämnas till 
Länsstyrelsen. Naturvårdsverkets blankett skall användas och 
verksamhetsrapporten skall redovisa: 

• hur tidsplanen följts för varje åtgärd som omfattas av projektet, 
• vilka effekter från naturvårdssynpunkt som åtgärderna har medfört, 
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• hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts, 
• hur projektet fortsättningsvis är avsett att följas upp, 
• hur mycket arbetstid och faktiska utgifter som har lagts ner i projektet per 

åtgärd. 
 
4. Innan projektet avslutas skall en uppföljning av genomförda åtgärder göras så 

att detta kan redovisas i slutrapporten. 
 
5.  Efter att projektet har genomförts skall en slutrapport upprättas och inlämnas 

till Länsstyrelsen. Naturvårdsverkets blankett skall användas. Slutrapporten 
skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast två månader efter slutfört projekt 
och redovisa följande: 

• projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt, 
• hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts, 
• kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet,  
• hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att 

genomföras.  
 
6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som 

framställs, skall det klart framgå att medfinansiering har skett med statligt 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

 
7. Projektet skall vara slutfört senast den 31 december 2009.  

 
Erinran  
 
Länsstyrelsen erinrar om att dispenser och/eller tillstånd kan krävas för aktuellt 
projekt enligt gällande lagstiftning. Sådana dispenser/tillstånd måste erhållas 
innan projektet påbörjas. Om dispenser/tillstånd inte medges skall Länsstyrelsen 
underrättas omgående.  
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Utbetalning av bidrag 
 
Utbetalning av beviljade bidrag görs efter rekvirering.  
 
Kommunen kan rekvirera bidrag enligt följande: 
Från och med den 25 augusti 2006: 250 000 kronor. 
Från och med den 1 mars 2007: 150 000 kronor. 
Från och med den 1 mars 2008: 125 000 kronor. 
När projektet har lämnat en godkänd slutrapport kan 175 000 kronor (25 % av 
bidragsdelen) rekvireras. 
 
Länsstyrelsen kommer, med stöd av 11 § förordning (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att besluta om bidragets slutliga storlek när 
slutrapport har lämnats in. 
 
Redogörelse för ansökan 
 
Landskrona kommun skall, tillsammans med Eslövs, Kävlinge och Svalövs 
kommuner genom Saxån-Braåns vattenvårdskommitté, genomföra naturvårdande 
och rekreationsfrämjande åtgärder längs några av de värdefullaste sträckorna 
utmed Saxån och Braån. Vattendragen sträcker sig i huvudsak genom ett intensivt 
utnyttjat jordbrukslandskap. Bidrag har sökts för 700 000 kronor. 
 
Motiv till beslutet 
 
Länsstyrelsen anser att kostnaderna för projektets åtgärder, med hänsyn till 
projektets totalkostnad, är väl motiverade ur naturvårdssynpunkt för att uppfylla 
det resultat som avses med projektet. Projektet bidrar till att uppfylla miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap. 
 
Länsstyrelsen anser att projektet är angeläget att genomföra. Projektet anses stärka 
berörda kommuners lokala naturvårdsarbete. Ansökt område är upptaget i 
Länsstyrelsens rapport ”Närmare till naturen i Skåne” för särskilt skyddsvärd 
tätortsnära natur. Det kommer även att ske en fortsättning, bl a genom publicering 
av en rapport om gjorda erfarenheter, även efter detta projekts avslutande.   
 
 
Detta beslut kan inte överklagas.  
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Information 
 
Blanketter för verksamhets- och slutrapport finns att tillgå på Länsstyrelsens 
hemsida. http://www.m.lst.se 
 
 
  ____________ 
 
 
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit bitr. Länsöverdirektör 
Elisabeth Hellmo, beslutande och miljöhandläggare Magnus Berglund, 
föredragande. 
 
 
 
Elisabeth Hellmo                                                       
                                                                           Magnus Berglund 
 
 
Kopia för kännedom till: 
HUT Skåne, Lena Eriksson, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö 
Akten 


