
Hjälp till att rädda våra vattenmiljöer!

Få LOVA- och LONA bidrag
Malin Berglind

Länsstyrelsen Uppsala län



Länets vattenmiljöer är idag påverkade

• Övergödning
• Miljöfarliga ämnen

• Fysisk påverkan (sänkta sjöar, rätade vattendrag, utdikning)
• Skräp och plast

• Biologisk mångfald
• Grundvattenbildning och kvalitet på dricksvatten
• Vattenhållande förmåga i landskapet

• Utjämnande av flöden

Behövs åtgärder både i tätbebyggelse och landsbygd



Information om stöden finns samlat
på vår externa webb

Intresserade kan erbjudas en gratis 
rådgivning via Greppa Näringen



Länsstyrelsen Uppsala län tillhandahåller 
fyra olika vattenmiljörelaterade stöd

Stöd Får söka Ansvarig

LOVA Lokala vattenvårdande åtgärder Kommuner
Ideella föreningar
(Privatpersoner)

(Ej företag)

Malin Berglind

LONA + LONA våtmark Lokala naturvårdande åtgärder Kommuner
(Privatpersoner)

(Ej företag)

Åsa Norling-Staland,
Björn Averhed

Miljöinvesteringsstöd Landsbygdsprogrammets 
miljöinvesteringsstöd

Kommuner
Ideella föreningar
Privatpersoner
Företag

Matilda Markne,
Malin Gunnerhed

Fiskevårdsmedel Fiskevårdande åtgärder Kommuner
Ideella föreningar
Privatpersoner
Företag

Daniel Brelin,
Oscar Olseryd

Olika grad av 
medfinansiering

Exempel på åtgärd: 
Restaurera eller 
anlägga våtmarker



Kan du göra en insats för att förbättra 
vattenmiljön?
Exempel på åtgärder som kan göras med LOVA- och LONA-bidrag:

• Anlägga fosfordamm, våtmark eller dagvattendamm
• Anlägga kantzoner, tvåstegsdiken eller kalkfilterdiken
• Strukturkalka
• Återställa naturliga vattenmiljöer (sänkta sjöar, rätade vattendrag, igenvuxna 

våtmarker) samt återvätning av skogsmark
• Riva ut vandringshinder eller anlägga fiskpassager
• Skräp
• (Mikroplast och Läkemedelsrester)

Fysiska åtgärder prioriterade
Kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och 
infospridning.

Skogsstyrelsen nyligen fått uppdrag för återvätning av skogsmark 



Hur och när kan jag 
ansöka LOVA eller LONA?

Sista ansökningsdatum är den 1 december 2021.

Extra utlysning kan eventuellt komma under 2021.

Ansök via ansökningsblankett (se Länsstyrelsens hemsida).

Frågor? - Ring eller maila.

malin.berglind@lansstyrelsen.se

bjorn.averhed@lansstyrelsen.se

mailto:malin.berglind@lansstyrelsen.se
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