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Senast reviderad 2019-02-20 

 

Att söka bidrag för åtgärder i vatten 
 
Tips om ansökan 
Ansökan bör innehålla en detaljerad beskrivning, text, bilder och kartor och kostnadsförslag 

på vad som ska göras. Dela in projektbeskrivningen i delaktiviteter med egna beskrivningar 

och kostnadsförslag. Detta underlättar hanteringen. Man kan få vissa bidrag för delar av 

projektet men inte andra delar tex för en del bidrag får du inte stöd för din egen arbetstid.  

 

 
Att tänka på  
Är att statliga bidrag oftast inte går att kombinera med varandra. Tex en åtgärd får du 50 % 

från ett statligt bidrag och kan du inte använda ett annat statligt bidrag för att täcka upp den 

andra 50%-delen med. Däremot kan du få i ett projekt, vissa delaktiviteter betalda från olika 

bidrag tex för åtgärd/delaktivitet 1 från bidrag A och för åtgärd/delaktivitet 2 från bidrag B.  

Många stöd och bidrag har oftast begränsat med pengar så även om din ansökan kan platsa in, 

kanske det måste prioriteras mellan de olika ansökningarna och ansökningsomgångarna tex 

miljöinvesteringar får inte nya pengar förrän 2021 medan andra får in nya pengar varje år. 

 

 
Handläggningstid  

Hur lång tid det tar för att få besked från en inlämnad ansökan varierar från de olika stöden 

och om de har en fast ansökningstid men räkna med att det kan ta från tre månader till ett år. 

Brukar oftast ta minst 1 år inom miljöinvesteringar ifall ansökan blir prioriterad. Går den till 

MMD tar det ytterligare minst ett halvår. 

 

 
Tillstånd och anmälan  
Många åtgärder i vatten kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen medan andra endast 

kräver en anmälan till länsstyrelsen. Är du osäker kontakta länsstyrelsen.  

Tänk även på att en tillståndsansökan kan ta upp till år för att bli klar och man ska ha alla 

tillstånd och anmälningar klara innan påbörjad åtgärd.  

Vid sökta medel från miljöinvestering kan man få bidrag för domstolskostnaderna under 

förutsättning att kostnaden för det uppstår efter att sökande har fått ett positivt 

förhandsbesked, besked om att länsstyrelsen prioriterar ansökan om stöd. 

 

 
Fler bidrag 
Finns även en samling på flera andra bidrag som Skåne länsstyrelse har sammanställt: Var 

finns pengarna? 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e9398d7c/1541511026978/Va
r%20finns%20pengarna.pdf 
 

 

  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e9398d7c/1541511026978/Var%20finns%20pengarna.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e9398d7c/1541511026978/Var%20finns%20pengarna.pdf
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Bidragsformer för åtgärder i vatten 
 

Vattenkraftens miljöfond AB 
Åtta vattenkraftsföretag har tagit initiativet till att bilda en miljöfond som tar ansvar för att finansiera 

nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna 

ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och 

internationella miljömål vattenverksamheter uppnås. 

 

Ansökningstid: vid bestämt år för prövning. 

 

Sökande: De som har elproduktion eller har dämme byggt för elproduktion och anmält sig till 

Nationella planen.  

 

Exempel på åtgärder:  

• Utrivning  

• Skapa fria vandringsvägar 

• Förstudier 

• Produktionsbortfall 

 

För mer information och ansökning se vattenkraftens miljöfonds webbplats 

https://vattenkraftensmiljofond.se/ 

 

 

Naturskyddsföreningens miljöfond  
Vattenkraftbolag som levererar elenergi märkt med Bra Miljöval ska avsätta pengar i en egen 

miljöfond eller i en miljöfond som Naturskyddsföreningen disponerar.  

 

Ansökningstid: Hela året om. 

 

Sökande: Företag och organisationer kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar 

vattenkraftens skadeverkningar eller projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande 

vatten. Bidraget kan kombineras med andra medel.  

 

Exempel på åtgärder:  

• Biotopvård i strömmande vatten 

• Rivning av vandringshinder 

• Omlöpen, faunapassager 

• Förstudie inför åtgärdsplaner 

• Åtgärder för bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter 

 

För mer information och ansökning se naturskyddsföreningens webbplats 

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

Sportfiskarnas fiskevårdsfond  
Medel ska kunna delas ut till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser 

bidrar till utveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar.  

 

Ansökningstid: 15 mars respektive 15 september. 

 

https://vattenkraftensmiljofond.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond
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Sökande: Berättigad att söka medel är distrikt inom eller förening ansluten till Sveriges Sportfiske- 

och Fiskevårdsförbund. Om särskilda skäl föreligger kan även ansökan från annan beaktas, till 

exempel en medlem i förbundet eller organisation med nära anknytning till förbundet.  

 

Exempel på åtgärder:  

• Biotopvård i strömmande vatten 

• Skapa fria vandringsvägar 

 

För mer information och ansökan se sportfiskarnas webbplats 
https://www.sportfiskarna.se/Milj%C3%B6/Fiskev%C3%A5rdsfonden 

 

 

 

Sportfiskarna: Abu Garcias Fiskevårdsfond  
Syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis 

skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, 

eller fiskebiologisk forskning. Fondstyrelsen ser också gärna ansökningar från projekt som 

seminarium, undersökningar, opinionsarbete och annat som ökar intresset för fiskevård och 

förvaltning som gynnar sportfisket. Fonden verkar enligt principen att ge lokala initiativ hjälp till 

självhjälp.  

 

Ansökningstid: 1 mars. 

 

Sökande: Både enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden kan söka bidrag. Abu Garcia 

Fiskevårdsfond grundades och finansieras av Abu Garcia, men ansökningarna administreras av 

Sportfiskarna.  

 

Exempel på åtgärder:  

• Biotopvård i strömmande vatten 

• Skapa fria vandringsvägar 

 

För mer information och ansökan se sportfiskarnas webbplats 
https://www.sportfiskarna.se/Miljö/Fiskevårdsfonden/Övriga-fonder 

 

 

 

Förbättrad vattenkvalitet  
Du kan få stöd för insatser som syftar till att minska övergödning eller som förbättrar livsvillkoren för 

vattenlevande organismer. Utöver detta stöd finns även miljöinvesteringsstöd för 1. Våtmarker för 

biologisk mångfald. 2. Våtmarker för förbättrad vattenkvalitet. 3. Tvåstegsdiken. För att läsa mer om 

dessa, se regionala handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet. 

 

Du ska genomföra arbetet på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från jordbruk 

eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten (tex 

förbättra för fiskar och bottenlevande djur, ta bort dämmen och förbättra vattenflödet eller minska 

näringsämnena) ska gå att koppla till påverkan från jordbruk.  

 

Ansökningstid: Hela året om. 

 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, företag samt 

enskilda personer. Du som söker måste vara markägare, eller ha markägarens eller markägarnas 

tillstånd. 

  

https://www.sportfiskarna.se/Milj%C3%B6/Fiskev%C3%A5rdsfonden
https://www.sportfiskarna.se/Miljö/Fiskevårdsfonden/Övriga-fonder
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Stöd: Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med de tjänster du behöver köpa för att genomföra 

och planera miljöinvesteringen och det material du behöver köpa in för att genomföra 

miljöinvesteringen. Det vanligast är att man får stöd för 90% av de utgifterna. 

Utgifterna måste vara mellan 30 000 kronor och 2 Mkr, och/eller 200 000 kr /hektar för att du ska 

kunna få stöd.  

 

Exempel på åtgärder  

• Skapa fria vandringsvägar (till exempel omlöp för fisk, konstruktion av trösklar i vattendraget 

och utrivning av vandringshinder) 

• Skapa nya biotoper längs med och i vattnet, till exempel lekgrus för fisk  

• Åtgärder för att minska erosion  

• Meandring eller öppna upp kulvertar  

 

Ansökan på jordbruksverkets webbplats. 

Mer information på jordbruksverkets webbplats eller ring till Länsstyrelsen. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/for

battradvattenkvalitet.4.6ae223614dda2c3dbc473d7.html 

Särskilda åtgärdsprojekt (SÅP) från havs- och vattenmiljöanslaget. 

Här kan du hålla utskik efter extra projektpengar dessa kommer på olika delar av året och kan ha olika 

inriktningar från gång till gång. Hör av er till länsstyrelsen för att vi ska veta om era kommande 

projekt och kan flagga när extra medel kommer.  

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

vattenmiljoanslaget/lansstyrelsernas-sarskilda-atgardsprojekt-.html 

 

 

 

Fiskeavgiftsmedel  
När tillstånd för en vattenverksamhet meddelas beslutas det oftast om villkor som 

verksamhetsutövaren ska följa. Villkorens syfte är att minska de verkningar som verksamheten har på 

miljön. Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan domstolen i 

vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa så kallade särskilda 

fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i angränsande 

vattendrag om inte annat anges i domen. Bestämmelser om fiskeavgiftsmedel finns i lagen (1998:812) 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och förordningen (1998:928) om bygde- och 

fiskeavgifter. Länsstyrelsen administrerar och beslutar om utbetalning av medel.  

 

Sökande: I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket 

vattenområde medlen får nyttjas. Ansökan görs till länsstyrelsen, och alla kan ansöka.  

 

Stöd: Stödet varierar beroende på villkoren i domen eller föreläggandet. Information om var det finns 

fiskeavgiftsmedel, villkoren som står i domarna samt hur du ansöker får du hos fiskevårdsansvariga på 

länsstyrelsen. 

 

Exempel på åtgärder: 

• Fiskvägar och faunapassager 

• Biotopvård.  

• Återintroduktion av arter 

 

Ansöker hos länsstyrelsen 

 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/forbattradvattenkvalitet.4.6ae223614dda2c3dbc473d7.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar/forbattradvattenkvalitet.4.6ae223614dda2c3dbc473d7.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lansstyrelsernas-sarskilda-atgardsprojekt-.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lansstyrelsernas-sarskilda-atgardsprojekt-.html
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Åtgärdsprogram hotade arter 
Naturvårdsverket har huvudansvar för satsningen åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), och Havs- 

och vattenmyndigheten ansvarar för de akvatiska arterna. Länsstyrelserna koordinerar programmen 

regionalt och nationellt, genomför åtgärder och analyserar det pågående arbetet. ArtDatabanken 

fungerar som kunskapsstöd främst vid framtagande av nya åtgärdsprogram och revidering av 

utgångna. Totalt omfattar satsningen drygt 200 program och cirka 400 arter. En del program rör 

livsmiljöer för flera arter. Till 2015 är målet att andelen hotade arter i Sverige ska ha minskat med 30 

procent jämfört med år 2000. 

 

 

Sökande: Länsstyrelserna får varje år bidrag från Naturvårdsverket (terrestra program) och från Havs- 

och vattenmyndigheten (akvatiska program) för att ta fram och genomföra åtgärdsprogrammen. 

Stöd: Kostnaderna för föreslagna åtgärder finns estimerade i bilaga 1 till åtgärdsprogrammet för 

hotade arter. Åtgärder finansieras/medfinansieras även genom de riktade bidrag länsstyrelserna 

erhåller för kalkning, restaurering av vattendrag, fiskevård, m fl sakområdesbidrag, även 

medfinansiering av medel från EU, andra myndigheter och aktörer. 

Exempel på åtgärder: 

• Nyskapande av livsmiljöer eller restaurering 

• Populationsförstärkande åtgärder 

• Utbildning 

• Inventeringar 

• Informationsspridning 

Ansökan hos Länsstyrelsen 

Mer information hos Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket 

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 
Målet med bidraget är att minska övergödning i sjöar och vattendrag, minska näringsbelastningen till 

havet, samt minska miljögifters spridning från fritidsbåtar till vattenmiljön. Från och med den 1 

januari 2018 kan även omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt åtgärder som syftar till god 

ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen genomföras med LOVA-bidrag. Insatser för att 

minska övergödning, samt kostnadseffektiva projekt är det högst prioriterade området för LOVA-

bidraget.  

 

Sökande: Kommuner och ideella organisationer.  

Stöd: Högst 90% för åtgärder med syfte att minska övergödning och återcirkulering av näringsämnen 

och högst 80% för andra åtgärder. Medfinansiering krävs. Ett eller flerårigt.  

Exempel på åtgärder: 

• Kunskapshöjande underlag inför planering, tex biotopkartering 

• Biotopförbättrande åtgärder 

• Anläggande av våtmarker 

• Fria vandringshinder för vattenlevande organismer 

 

Ansöks hos Länsstyrelsen. 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-

vattenvardsprojekt---lova.html 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt---lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt---lova.html
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Lokala naturvårdsprojekt (LONA) 
Naturvårdsverket ansvarar för den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med stödet är att 

stimulera det lokala engagemanget för naturvård och friluftsliv. Nyckelord för satsningen är 

naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära 

natur och tillgång till denna. 

 

Sökande: Kommuner och intresseorganisationer. Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även 

intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller 

av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från 

ansökan fram till slutrapportering.  

Stöd: Bidrag uppgår normalt till högst 50 % av bidragsberättigat belopp. 

Exempel på åtgärder: 

• Kunskapsuppbyggnad 

• Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram 

• Områdesskydd 

• Vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar 

friluftsliv i natur- och kulturmiljö 

• Restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter. 

• Information, folkbildning och annan kunskapsspridning 

Ansöks hos Länsstyrelsen. 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-

naturvardsinsatser---lona.html 

 

 

 

Fiskevårdsbidrag 
Bidraget för att göra insatser som gynnar vår fiskfauna. Det är Länsstyrelsen som ger stöd till 

prioriterade fiskevårdsprojekt. Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera 

hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden, 

fiskevårdsplaner, fiskvägar. Kommuner, lokala och regionala aktörer kan ansöka hos länsstyrelsens 

Vattenavdelning om medel till fiskevårdsprojekt från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.  
 
Sökande: Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till fiskevårdsprojekt. 

Stöd: Bidraget är normalfallet 50 procent, men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre. 

Exempel på åtgärder:  

• utsättning av fisk när det gäller återintroduktion av utslagna arter,  

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottleds-rensade 

vattendrag), fiskevårdsplaner, fiskvägar mm.  

• utrivning av dammar.  

Ansöks hos Länsstyrelsen. 

Mer information på Havs-och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen. 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening/jakt-och-

fiske/fiske/fiskevardsbidrag.html 

 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatser---lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatser---lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening/jakt-och-fiske/fiske/fiskevardsbidrag.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening/jakt-och-fiske/fiske/fiskevardsbidrag.html
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Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS)  
Stödets syfte är natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen för att berika skogsmiljöer av allmänt 

intresse. Målet är att bevara naturvärden och spara kulturmiljöer. Bidrag kan lämnas till åtgärder som 

gynnar växter och djur samt äldre kulturmiljöer, men också till landskapsbild och friluftsliv.  

 

Sökande: Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en 

person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera. 

 

Stöd: Ofta 70 procent av godkänd kostnad.  

 

Exempel på åtgärder:  

• Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag 

• Restaurera äldre transportleder eller kulturmiljöbyggnader 

 

Ansök hos skogsstyrelsen 

Ta gärna kontakt med en rådgivare på Skogsstyrelsen innan du gör din ansökan. Då får du mer 

information och kan ställa frågor. https://www.skogsstyrelsen.se/nokas 

 

 

Lokalt ledd utveckling (Leader) 

De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, 

socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för 

lokalt ledd utveckling för alla fonderna. 

Exempel på åtgärder:  

Se godkända projekt på jordbruksverkets webbplats. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/lokaltleddutvecklinggenomlead

er/lokaltleddutveckling20142020.4.37e9ac46144f41921cd13e12.html 

 

Bidragsformer för kulturmiljö 

Utveckling av natur- och kulturmiljöer (projektstöd) 
Du kan få stöd om du bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer, genom att till exempel bevara 

och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskap och renskötselområden. Samlingar av hus 

och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och gör området mer tilltalande kan också ingå här.  

 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer.  

 

Stöd: Upp till 90 procent av dina utgifter i stöd. Utgifterna måste vara mer 50 000 kronor eller mer för 

att du ska kunna få stöd.  

 

Information och ansökan hos Jordbruksverket 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturoc

hkulturmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html 

https://www.skogsstyrelsen.se/nokas
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/lokaltleddutvecklinggenomleader/lokaltleddutveckling20142020.4.37e9ac46144f41921cd13e12.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/lokaltleddutvecklinggenomleader/lokaltleddutveckling20142020.4.37e9ac46144f41921cd13e12.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html
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Kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar 

(projektstöd) 
Du kan få stöd om du investerar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader i 

form av hembygdsgårdar. Det kan till exempel vara hembygdsgårdar med trädgårds- och gårdsmiljöer 

som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål.  

 

Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer.  

 

Stöd: Upp till 90 procent av dina utgifter i stöd. Utgifterna måste vara mer 50 000 kronor eller mer för 

att du ska kunna få stöd. 

Information och ansökan hos Jordbruksverket 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhi

storisktvardefullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html 

 

 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och anläggningar (7:2) 
Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer kan sökas hos länsstyrelsen. Särskild blankett för 

detta finns på länsstyrelsens hemsida. Vården av olika kulturmiljöer är bland annat viktig för flera av 

miljökvalitetsmålen. 

Ansökningstid: Man kan ansöka året runt, men senast den 31 oktober för att ansökan med säkerhet 

ska prövas nästföljande år. Ansökan av mindre belopp kan dock hanteras snabbare i mån av tillgång på 

ekonomiska medel.  

Ansökningarna prövas utifrån kulturhistoriskt värde och om en byggnad/anläggning/miljö har någon 

form av skydd; byggnadsminne, skydd i detaljplan eller ligger inom ett riksintresse för 

kulturmiljövården. Bidrag kan ges för så kallade antikvariska merkostnader, dvs åtgärder som blir 

dyrare än normalt underhåll genom att använda vissa material eller arbetsmetoder.  

För att bebyggelse eller kulturhistoriskt värdefulla anläggningar ska behålla sitt kulturhistoriska värde 

är det viktigt att vård och underhåll utförs med material och arbetsmetoder anpassade till 

tillkomsttiden för t.ex. en byggnad. Att spara så mycket av originalmaterialen som möjligt är också 

viktigt. Det är bättre att laga än att byta ut trasiga delar i sin helhet. Äldre taktegel är ett annat exempel 

där äldre tegel av god kvalitet bör sorteras ut och återanvändas. Komplettering sker med likvärdigt 

tegel. 

Sökande: Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansökan hos länsstyrelsen om 

kulturmiljövårdsbidrag för att bland annat vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Stöd: Normalt lämnas, i mån av medel, 30-80% i bidrag för den antikvariska merkostnaden. 

Information och ansökan hos länsstyrelsen 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-

miljoer.html 

 

 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvardefullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvardefullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html
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Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet 
Det här bidraget kan sökas av ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom 

kulturmiljöområdet. Syftet är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att 

uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer 

bevaras, används och utvecklas. 

Sökande: Bidraget är ett så kallat organisationsbidrag. Det innebär att det får användas till löpande 

verksamhet (till exempel till kostnader för kansli, administration och anställda). Organisationen måste 

bedriva verksamhet av nationellt intresse. Organisationen ska vara öppen för alla. Den får alltså inte 

vara öppen endast för yrkesverksamma inom ett visst område. Om organisationen är en 

paraplyorganisation ska medlemsorganisationerna vara öppna för alla. Nybildade organisationer kan 

söka etableringsstöd. För övriga organisationer gäller att verksamheten ska ha bedrivits i minst två år 

före ansökan om bidrag. 

Ansökningstid: Ansökningsperioden för 2019 avslutades den 28 januari. 

Information och ansökan hos Riksantikvarieämbetet 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-ideella-organisationer-inom-

kulturmiljoomradet/ 

 

Bidrag till kulturarvsarbete 
Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte 

att bevara, använda och utveckla kulturarvet. 

Det är förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete som styr bidragsgivningen. Bidraget 

betalas ut i förskott. Den som söker anger själv hur länge projektet kommer att pågå. 

Sökande: Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter 

som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden. Dessa värden kan vara såväl fysiska 

som immateriella. Verksamheten ska vara tillgänglig för allmänheten, eller avses att bli det. 

Organisationen som söker ska vara stabil och ha en dokumenterad verksamhet. Sökanden måste vara 

en juridisk person (till exempel en ideell förening, ett aktiebolag eller en stiftelse). Bidraget riktar sig i 

första hand till civilsamhällets organisationer. 

Ansökningstid: Skicka in ansökan senast den 3 mars 2019 till registrator@raa.se. 

Fyll i ansökningsblanketten för bidrag till kulturarvsarbete 2019 och skicka in tillsammans med 

följande bilagor: 

• utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om 

firmateckningsrätt, 

• årsredovisning och verksamhetsberättelse 

• för det senast avslutade verksamhetsåret, 

• aktuella stadgar. 

Information och ansökan hos Riksantikvarieämbetet 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/ 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-ideella-organisationer-inom-kulturmiljoomradet/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-ideella-organisationer-inom-kulturmiljoomradet/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/

