
 

BESLUT 
  

1 (3) 
  
Datum 
2021-03-30 
  

Beteckning 
501-70487-2020 
  

 
Enheten för natur- och viltärenden 
Mattias Jansson 
 

  

  Salems kommun 
Miljö- och samhällsbyggnad 
Cecilia Törning 
 
info@salem.se 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax 
010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
"Anläggningar för rekreation vid Garnuddens nya våtmark" 
i Salems kommun 

(Salems kommuns beteckning PEX/2019:17) 

Beslut 
Med stöd av 1 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårds-
projekt beslutar Länsstyrelsen att bevilja statligt bidrag med 750 000 kronor till 
följande lokala naturvårdsprojekt: 
 
Projektets namn Beviljat 

statsbidrag (kr) 
Andel av 
totalkostnad 

Slutdatum 

Anläggningar för rekreation vid 
Garnuddens nya våtmark 

750 000 50 % 2024-12-31 

 
För beslutet gäller nedan angivna generella villkor. 

Utbetalning av bidrag 
75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande belopp utbetalas efter 
att projektet har avslutats och slutredovisats till Länsstyrelsen. Bidraget utbetalas till 
kommunens bankgirokonto 210-9569 med texten ”21131, LONA” enligt följande: 
 
I samband med detta beslut (75 % av bidraget):  562 500 kr  
Efter slutrapportering (25 %):  187 500 kr  
Summa 750 000 kr 
 
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten 
har lämnats in. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (även ideell) ska kunna 
verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Om villkoren för beslutet inte uppfylls kan 
Länsstyrelsen kräva att det utbetalade bidraget helt eller delvis återbetalas. 

Bakgrund 
Salems kommun har ansökt om 750 000 kronor i statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet ”Anläggningar för rekreation vid Garnuddens nya våtmark”.  
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Projektet ska utföra anläggningar för tillgänglighet och rekreation i ett område intill 
Garnuddens naturreservat, där våtmarksåtgärder också görs som kompensation för 
exploatering av våtmark. Inom det lokala naturvårdsprojektet ska anläggas en 
tillgänglighetsanpassad stig, spänger/broar, en brygga/plattform för naturpedagogik, 
sittplatser samt entréer. Området ska också skyltas med information om dess 
naturvärden. 
 
Utöver bidraget finansieras projektet av Salems kommun. 

För beslutet gäller följande generella villkor: 
1. Bidraget får endast användas för de åtgärder som anges i detta beslut, med 

ändamål enligt ansökan. 

2. Fleråriga projekt ska redovisas i en verksamhetsrapport i Naturvårdsverkets 
LONA-databas senast 1 mars varje år. En pdf-utskrift av rapporten ska 
lämnas in till Länsstyrelsen. 

3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen, t.ex. förlängning av 
projekttiden. 

4. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga 
bidrag till lokal naturvård ingår som medfinansiering, och Naturvårdsverkets 
logotyp "LONA" ska användas. Detta gäller böcker, rapporter, broschyrer, 
informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m. Logotypen kan beställas 
från Länsstyrelsen. 

5. Projektet ska vara genomfört senast 2024-12-31. Efter godkännande av Läns-
styrelsen kan slutdatum förlängas upp till fyra år från projektbeslutet, längst till 
2025-03-30. 

6. Projektet ska slutrapporteras i databasen LONA-registret senast tre månader 
efter genomförande, varvid slutrapporten också ska skrivas ut från databasen, 
undertecknas samt, inklusive bilagor, lämnas in till Länsstyrelsen. 

Resultat som avses nås i projektet 
Åtgärd 1 Detaljerade projekteringshandlingar tas fram för stigar, spänger, 

broar m.m. Handlingarna tas fram utifrån befintlig systemhandling. 

Åtgärd 2 Anläggande av promenadstig med kompletterande spänger och broar 
där det är blött och över Flatenbäcken. Anläggningsarbetet föregås 
av röjning och eventuell gallring av träd. 

Åtgärd 3 Anläggande av brygga/plattform av trä intill damm, för att 
tillgängliggöra vattnet och bl.a. underlätta för naturpedagogik. 

Åtgärd 4 Inköp, utplacering och montering av 3 tillgänglighetsanpassade 
parksoffor, samt 3 sittstockar. 
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Åtgärd 5 Framtagande av 3 skyltar för att förmedla platsens naturvärden: 

Illustrationer, text, layout samt tillverkning och montering. Skyltarna 
ska även vara tillgängliga för människor med synnedsättning. 

Åtgärd 6 Framtagande av en skötselplan för anläggningarna. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven i förordningen. Projektet syftar 
till att ta fram underlag för naturvård/friluftslivsåtgärder (kategori 2), vårda och 
förvalta ett naturområde (kategori 4) och att sprida information om natur och friluftsliv 
(kategori 6). Projektet bidrar till att uppfylla miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Åtgärderna är med hänsyn till projektets totalkostnad relevanta för att uppfylla de 
resultat som avses i projektet. 

Övriga upplysningar 
Föreliggande beslut avser ett preliminärt bidrag. Slutligt bidrag fastställs enligt 11 
och 12 §§ förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 
 
Enligt 14 § förordningen får Länsstyrelsens beslut inte överklagas. 
 
Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar endast bestämmelserna i förord-
ningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Krävs samråd, dispens, 
anmälan, tillstånd eller avtal enligt annan lagstiftning för genomförandet av 
projektet, måste kommunen ansöka om detta i särskild ordning.  
 
Information om bidrag till lokala naturvårdsprojekt och förordningen finns på 
Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se.  
  
 
 
Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare Mattias 
Jansson som föredragande. 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 

Bilaga 
1. Karta 
2. Illustration av åtgärder 
 
Kopia till 
cecilia.torning@salem.se 
johanna.henningsson@salem.se 

http://www.naturvardsverket.se/
mailto:cecilia.torning@salem.se
mailto:johanna.henningsson@salem.se
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