
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns policy för prioritering av LONA-våtmarks 
ansökningar. 

Prioriteringspolicy vid bedömning av LONA-ansökningar Ansökan måste uppfylla förordning 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt åtgärdskategori 7 och 8.  

Projekten ska bl.a. bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagen godkända miljökvalitetsmål, eller 
tillhörande delmål.  

Huvudsyftet för bidraget LONA-våtmarksatsingen ska vara uppfyllt - De våtmarksprojekt som 
restaurerar eller anlägger våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och 
balansera vattenflöden, eller öka tillskottet till grundvattnet för att till exempel bidra till 
förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning,  

Exempel på sådana projekt är:  

• Borttagning av anläggning/vandringshinder 
• Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning 
• Igenläggning och/eller dämning av diken 
• Anläggande av dammar/småvatten/våtmark  
• Anläggande av tvåstegsdiken 
• Restaurering av svämplan 
• Återmeandring 
• Öppnande av invallningsområde 
• Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering 

eller anläggande av våtmarker enligt ovan. 

 
Hög prioritet 
 • Projekt som syftar till att stärka det framtida kommunala naturvårdsarbetet, tex bildanden av 
områdesskydd eller framtagande av naturvårdsprogram.  
• Fysiska åtgärder som t.ex. restaurering och anläggning av våtmark eller andra biotopsfrämjande 
åtgärder.  
• Projekt som har långsiktiga effekter för grundvattentillförsel i länet, placerade på mark med hög 
förmåga för infiltration till grundvattnet. 
• Projekt som placerade i områden med hög risk för torka. 
• Projekt i områden utpekade i Västerhavets åtgärdsprogram VISS (http://viss.lansstyrelsen.se/) 
•Projekt i områden där det finns en problematik med hög tillförsel av näringsämnen så som kväve 
och fosfor. 
• Projekt med underifrånperspektiv och bred lokal förankring (projekt som drivs av lokala aktörer 
eller där lokala aktörer ingår som tydligt aktiv part).  
• Kunskapsspridning som riktar sig till människor av olika ålder, kön och ursprung prioriteras före en 
ensidig kunskapsspridning.  
• Projekt som tar ett helhetsgrepp vad det gäller kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag 
eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker i ett större 
geografiskt område tillexempel hela delavrinningsområden eller våtmarksområden eller kommunens 
gränser. 

 

http://viss.lansstyrelsen.se/


Låg prioritet.  
• Dyra projekt med dåligt specificerade kostnader.  
• Projekt där den framtida förvaltningen är osäker.  
• Åtgärder inom statligt bildade naturreservat.  
• Projekt som i huvudsak syftar till att locka till sig turister.  
• • Åtgärder som ändå måste göras enligt annan lagstiftning  
• Åtgärder som redan påbörjats  
• Vinstdrivande verksamheter  
• Projekt som fått beviljat bidrag från LBU (enligt förordningen 2007:481 om stöd för 
landsbygdsutvecklingsåtgärder) Observera En helhetsbedömning görs av varje projektansökan som 
inkommer till Länsstyrelsen. Att ett projekt omfattar en (eller flera) av de punkter som tas som högt 
prioriterade ovan är ingen garanti för att LONA-bidrag ska kunna beviljas. Om ett enskilt projekt kan 
beviljas bidrag eller inte beror till stor del på hur många ansökningar som kommer in till 
Länsstyrelsen och vilken kvalitet övriga projektansökningar har. 

 
Exempel på våtmarksprojekt 
I LONA-registret hittar du pågående och avslutade våtmarksprojekt. Bli inspirerad att starta 
projekt i din kommun!   

• Sök projekt i LONA-registret 
 

http://lona.naturvardsverket.se/
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