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Hur ansöker jag? 
Du ansöker om LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen i det län där projektet ska 
genomföras, genom att klicka på länken till e-tjänsten för LOVA-stöd, där 
du även hittar information om hur du ska gå tillväga. 
 
OBS! De gamla blanketterna från Havs- och vattenmyndigheten får INTE 
användas! 

Vänd dig direkt till din Länsstyrelse om du behöver råd och tips om din 
ansökan. 

Innan du startar e-tjänsten rekommenderar vi att du ser till att ha 
nedanstående uppgifter klara, eftersom det inte går att spara och 
återkomma till din ansökan senare. 

 
Tillgängliga uppgifter 
1. Kontaktuppgifter 
inklusive kontaktperson, organisationsnummer, bank-/plusgiro eller föreningskonto och planerad 
start- och sluttid. 

 
2. Sammanfattande beskrivning och bakgrundsbeskrivning 

 
3. Översiktlig budget 
Utgifter, typ av medfinansiering och vem som medfinansierar. 

 
4. Uppskattat reducering av fosfor och kväve 
Gäller projekt som handlar om övergödning. 

 
5. Antal båtar och/eller motorer som berörs 
Gäller projekt som handlar om fritidsbåtar. 

 
6. Att rätt kompetens finns för att utföra åtgärderna 
Gäller projekt som handlar om draggning och/eller röjning av nät. 

 
 

7. Avrinningsområdets namn och position 
Gäller åtgärdssamordningsprojekt. Inkludera tidigare och pågående arbete mot övergödning. 

 
8. Miljökvalitetsmål och samhällsnyttor som projektet kopplar till 
Länkar till information om detta finns i e-tjänsten. 

 
9. Andra stöd som sökts för samma projekt och vilka belopp 

10. Projektbeskrivning i PDF 
Obligatorisk bilaga. 

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-vattenvardsprojekt_lova-cfd&service_name=vattenvardsprojekt_lova&skip.login=yes


 
 

I den bifogade projektbeskrivningen är följande punkter obligatoriska: 
 

• Ange hur resultaten långsiktigt kommer uppnås. 
• Söker du för åtgärd ”Åtgärdssamordning”, ange en utförlig beskrivning av 

avrinningsområdets namn, problembeskrivning, tidigare och pågående arbete mot 
övergödning, inklusive involverade aktörer och eller berörda. 

• Söker du för åtgärd ”Andra åtgärder i vatten”, ange en utförlig beskrivning av vilken 
åtgärd som kommer att genomföras i projektet. 

• Här kan du även, ifall de 800 tecken du kan skriva in i e-tjänsten inte räcker till, mer 
ingående beskriva följande punkter: 

o Sammanfattande beskrivning av projektet 
o Bakgrundsbeskrivning 
o Beskrivning av eventuell ny teknik, nya arbetsmetoder och/eller andra former 

av innovationer som kommer att användas. 
o Hur resultat och miljöeffekter av projektet avses att följas upp, utvärderas 

och/eller spridas. Ange tidsplan för detta. 
 

11. Budgetunderlag i PDF 
Obligatorisk bilaga 

• Ett förslag till hur ett budgetunderlag kan se ut hittar du här. 
• Fält med röd asterisk kommer att vara obligatoriska i E-tjänsten. 

 
12. Ytterligare bilagor 
Högst 10 bilagor totalt. 

 
Om du inte kan använda e-tjänsten. 
Om du, av någon anledning, inte kan ansöka via e-tjänsten, kan du skriva ut blanketten i pdf- 
format för den åtgärd du söker stöd för: 

 
• Övergödning 
• Fritidsbåtar 
• Förlorade fiskeredskap 
• Andra åtgärder i vatten 
• Åtgärdssamordning 

 

Använder du dig av pappersblanketten kommer du att behöva göra en mera utförlig 
projektbeskrivning jämfört med om du använder e-tjänsten. 
Blanketten ska fyllas i, skannas och skickas in tillsammans med bilagorna till din Länsstyrelse. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.32230a4317a7603ca8c36804/1632300073404/Budgetmall.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.32230a4317a7603ca8c367eb/1631184611971/%C3%96verg%C3%B6dning.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.32230a4317a7603ca8c367e5/1631184530052/Fritidsb%C3%A5tar.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.32230a4317a7603ca8c367e6/1631184554156/F%C3%B6rlorade%20fiskeredskap.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.32230a4317a7603ca8c367e2/1631184517088/Andra%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20i%20vatten.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.32230a4317a7603ca8c367ea/1631184590901/%C3%85tg%C3%A4rdssamordning.pdf
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