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Lista över beviljade lokala naturvårdsprojekt 2022

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2022
Beviljade projekt
LONA-satsningen innehåller tre olika typer av projekt. Ordinarie projekt, pollineringsprojekt samt våtmarksprojekt. Läs om de olika satsningarna i länkar på
Länsstyrelsens webbplats.
Årets beslut innebär cirka 12 miljoner kronor till 41 projekt i 20 av länets 49 kommuner. Innehållet kommer från projektens sammanfattningar. Läs mer om
de beviljade projekten i Naturvårdsverkets LONA-tjänst.
Kommun

Beviljade projekt
Diarienummer 501Friluftsplan Bengtsfors
kommun: 52490-2021

Typ

Innehåll

Kontaktpersoner

Ordinarie

Borås

Pollinering i Viskans park:
52584-2021

Ordinarie

Borås

Stråk av ängsmark - Borås
djurpark och camping AB:
52532-2021

Pollinering

Ta fram och politiskt förankra en friluftsplan
för kommunen i samverkan med det lokala
föreningslivet och destinationsbolaget Visit
Dalsland AB.
Flertal olika åtgärder för att gynna biologisk
mångfald och vilda pollinatörer på centrala
platser genom Borås stad samt
kunskapsspridning.
Odla fler ängsytor för att korta ner
transportsträckorna för pollinerande arter
mellan befintliga ängsytor.

Falköping

Förstudie - Inventering av
möjliga lägen för våtmarker
för förbättrat klimat och

Våtmark

Sofia Magnusson
0531-52 60 03
Sofia.Magnusson
@bengtsfors.se
Kjell Johansson
033-357354
kjell.johansson@
boras.se
Anna Karlsson
033-35 30 24
anna.ka.karlsson
@boras.se
Dag Fredriksson
0515-88 51 29

Bengtsfors

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Inventering av potentiella våtmarkslägen
som är kostnadseffektiva gällande
näringsretention och är effektiva kolsänkor
Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sökt bidrag
(kr)
187 000

Maximalt beviljat
bidrag (kr)
187 000

1 725 000

1 685 000

112 000

112 000

442 000

441 720
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Beviljade projekt
Diarienummer 501minskad övergödning:
52623-2021

Typ

Falköping

Förstudie - Inventering av
möjliga lägen för våtmarker
för förbättrat klimat och
minskad övergödning:
52623-2021

Våtmark

Grästorp

Skyltar i
platåbergslandskapet:
52641-2021

Ordinarie

Gullspång

Återvätning/restaurering av
Gårdsjö Torvtäkt: 529912021

Våtmark

Göteborg

Artrikedom bland blommor
och bin - ett västsvenskt bidrag: 52679-2021

Pollinering

2(10)

Innehåll

Kontaktpersoner

och/eller främjar klimatanpassning såsom
grundvattenbildning och flödesutjämning.
Hela kommunen genomsöks men extra
fokus läggs på kommunägd mark, vilken
oftast är belägen i och nära tätorter.
Anläggning av dagvattendamm för att rena,
fördröja och balansera dagvatten. Den
kommer att bli en del av ett tätortsnära
strövområde och bidra till flera
ekosystemtjänster som rekreation, ökad
biologisk mångfald, naturpedagogik,
estetiska värden och social interaktion.
Utveckla flertalet besöksmål i
platåbergslandskapet genom att sätta upp
informationsskyltar.

dag.fredriksson@
falkoping.se

Ta fram och utforma åtgärder för att
återväta syresatt torv och öka den
biologiska mångfalden inom en äldre
torvtäkt och utdikad torvmark på totalt 60
hektar. Den största delen av projektet
utgörs av att ta fram nödvändigt underlag
och arbete för att söka tillstånd hos Markoch miljödomstolen för åtgärderna.
Informationsinsatser för bland annat
allmänheten, kartläggning av arter och
habitat och ta fram lämpliga skötselåtgärder
för att främja vilda pollinatörer. Åtgärderna
görs bland annat i Slottsskogen,
Trädgårdsföreningen, Göteborgs botaniska
trädgård och på Göteborgs naturhistoriska
museum.

Sökt bidrag
(kr)

Maximalt beviljat
bidrag (kr)

Rasmus
Johansson 051588 50 18
rasmus.johansson
@falkoping.se

383 670

383 670

Anna Bergengren
0739-108951
anna.bergengren
@grastorp.se
Håkan
Magnusson 0501756036
hakan.magnusson
@mariestad.se

150 000

150 000

538 200

538 200

Linda Thelin 0765112649
linda.thelin@ponf
.goteborg.se

173 000

152 000
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Beviljade projekt
Diarienummer 501Blommande vägkanter
2022-2024: 52670-2021

Typ

Innehåll

Kontaktpersoner

Pollinering

Kim Andersson
031-368 25 86
kim.andersson@t
rafikkontoret.got
eborg.se

Göteborg

Mera Mångfald –
Genomförande: 52674-2021

Ordinarie

Testa och utvärdera alternativ till dagens
vägkantsskötsel för att gynna biologisk
mångfald. Genomföra aktiviteter som bidrar
till att öka kunskaperna hos allmänheten
om hur vilda pollinatörer kan gynnas.
Projekt i samverkan med föreningarna
Bergum- Gunnilse Utveckling och Göteborgs
Naturskyddsförening.
Utveckla det unika området vid vattenfallet
i Forshall och göra det mer tillgängligt för
allmänheten.

Göteborg

Stadsnära slåtteräng
Angereds Gård: 52685-2021

Pollinering

Lerum

Kartläggning av tätortsnära
gräsytor i Lerums kommun
för ändrad skötsel: 526652021

Pollinering

Lerum

Kartläggning och
framtagande av
skötselplaner för värdefulla
ängs- och hagmarker:
52658-2021

Pollinering

Göteborg

Anlägga och bruka en ängsmark/slåtteräng
vid Angereds Gård för att gynna den
biologiska mångfalden och nyttja ängen i de
vuxenutbildningar som erbjuds på Angereds
Gård. Inventering av växter och pollinatörer
före åtgärder, efter 4 år samt efter
genomfört projekt.
Kartläggning av gräsytor och åtgärdsförslag
på gräsytor som klipps av kommunen, som
enkelt och med små konflikter kan få en
ändrad, mer lågintensiv och ängsartad
skötsel för ökad blomning. De praktiska
åtgärderna ingår ej i detta projekt utan ska
sökas för och utföras nästkommande år.
Kartläggning och framtagande av
skötselplaner för ängs- och hagmarker med
höga naturvärden.

Sökt bidrag
(kr)
749 000

Maximalt beviljat
bidrag (kr)
749 000

Ingela Gustafsson
031-3655802,
ingela.gustafsson
@ponf.goteborg.s
e
Ingela Gustafsson
031-3655802,
ingela.gustafsson
@ponf.goteborg.s
e

180 000

180 000

134 000

134 000

Lisa Sakshaug
0302-521021,
lisa.sakshaug@ler
um.se

62 000

62 000

Lisa Sakshaug
0302-521021,
lisa.sakshaug@ler
um.se

73 800

73 800
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Beviljade projekt
Diarienummer 501Djups våtmark LONA:
54007-2021

Typ

Innehåll

Kontaktpersoner

Våtmark

Elin Lundgren Alm
0510-771520,
elin.lundgrenalm
@lidkoping.se

Mölndal

Hittaut Lindome/Kållered:
52402-2021

Ordinarie

Orust

Förstudie Bondevatten:
52487-2021

Våtmark

Orust

Grön infrastruktur och
ekosystemtjänster i Orust
kommun: 52486-2021

Ordinarie

Orust

Handlingsplan för invasiva
arter i Orust kommun:
52625-2021

Ordinarie

Anlägga en våtmark på cirka 9 hektar i ett
sammanhängande åkerlandskap. Tillstånd
för vattenverksamhet kommer sökas hos
Mark- och miljödomstolen. Det nödvändiga
underlaget och arbetet för en sådan dom är
den största delen av detta projekt.
Få fler icke-orienterare att hitta ut i sitt
närområde genom att ta fram
orienteringskartor över Lindome/Kållered
med 70-90 nya checkpoints per år. Kartorna
ska spridas till hushåll och skolor och flera
evenemang för allmänheten ska arrangeras.
Göra en förstudie samt ta fram underlag för
tillståndsansökan för att restaurera och
stärka de flödesutjämnande effekterna för
en historiskt avsänkt sjö.
Analys av ekologiska samband/grön
infrastruktur för kommunen, samt en
kartläggning av ekosystemtjänster för
kommunens samhällen. Underlaget ska ingå
i översiktsplaneringen och underlätta att se
helheten i landskapet och göra kloka
avvägningar i samhällsutvecklingen.
Ta fram en handlingsplan för kommunen,
samt utökad inventering av invasiva arter på
kommunal mark samt längs ledningsgator
för kommunala VA-nät. I arbetet ingår
förbättrade rutiner tex för hantering av
avfall med invasiva arter samt information
till allmänheten. Handlingsplanen är en
fortsättning av det arbete som kommunen
tidigare påbörjat kring inavsiva arter.

Lidköping

Sökt bidrag
(kr)
477 000

Maximalt beviljat
bidrag (kr)
477 000

Lisa Lund 0313151731,
lisa.lund@molnda
l.se

182 000

182 000

Andreas Höglind
0304-334022,
andreas.hoglind
@orust.se
Klara Sjögren
Holtz 0304334362,
klara.sjogrenholtz
@orust.se

180 000

180 000

350 000

350 000

Susanne Willbo
0304-334549,
susanne.willbo@
orust.se

205 000

205 000
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Beviljade projekt
Diarienummer 501Pollineringsprojekt i Orust
kommun: 52631-2021

Typ

Innehåll

Kontaktpersoner

Pollinering

Susanne Willbo
0304-334549,
susanne.willbo@
orust.se

Orust

Torsby Våtmark: 524882021

Våtmark

Orust

Våtmark Björneröd: 524892021

Våtmark

Orust

Våtmark Flatön: 51509-2021

Våtmark

Orust

Våtmark Utgård: 526562021

Våtmark

Insatser som gynnar vilda pollinatörer
såsom ändrad skötsel av gräsmark,
informationsinsatser, uppförande av
insektshotell, och skyltning i anslutning till
områden med ändrad skötsel.
Tillsammans med markägaren anlägga två
stycken dammar och öppet utlopp.
Huvudsyfte är ökad biologisk mångfald, men
även näringsrening. Våtmarkerna kommer
att anläggas i de centrala delarna av Orusts
mest intensivt brukade jordbruksområde,
men på mark utan värde för
livsmedelsproduktionen.
Tillsammans med markägaren och med
medfinansiering av Naturskyddsföreningen
skapa en våtmark i ett utdikat
skogsområde. Syftet med våtmarken är att
gynna den biologiska mångfalden men även
ge rekreationsvärden.
Tillsammans med markägaren anlägga en
våtmark. Våtmarken på Flatön kan bli en fin
vattenmiljö i brynet mellan skog och
åkermark som bidrar till flera viktiga
biologiska nyttor på platsen, och samtidigt
buffra och rena vatten innan det når den
grunda smala viken ”Bergstan” på östra
Flatön intill Koljöns naturreservat.
Anlägga en våtmark som förväntas få en ca
0,15 ha stor vattenyta. Det främsta syftet är
att skapa en vattenhållande åtgärd högt i
avrinningsområdet samt öka den biologiska
mångfalden i betesmarken. Projektet

Orust

Sökt bidrag
(kr)
120 000

Maximalt beviljat
bidrag (kr)
120 000

Andreas Höglind
0304-334022,
andreas.hoglind
@orust.se

162 000

162 000

Andreas Höglind
0304-334022,
andreas.hoglind
@orust.se

162 000

162 000

Kristian Littke
0304-33 41 49,
kristian.littke@or
ust.se

198 000

198 000

Kristian Littke
0304-33 41 49,
kristian.littke@or
ust.se

162 000

162 000
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Beviljade projekt
Diarienummer 501-

Typ

Orust

Våtmark Ödsmål: 525782021

Våtmark

Stenungsund

Naturstig och en ny
Gårdsjöskrift: 52889-2021

Ordinarie

Strömstad

LONA Surrande
centrumnära vildängar:
50846-2021

Pollinering

Svenljunga

Biologisk mångfald i
samhällsbyggandet: 517172021

Ordinarie

6(10)

Innehåll
medfinansieras av Svenska
Naturskyddsföreningens
våtmarksbidrag ”Tid för våtmark”.
Anlägga en våtmark på en storlek på ca 0,15
ha. Våtmarken anläggs i ett biflöde till
Strömsån som är ett viktigt vattendrag för
havsöring men som ofta torkar ut under
sommaren. Projektet medfinansieras av
Svenska naturskyddsföreningens
våtmarksbidrag ”Tid för våtmark”.
Rusta upp en befintlig naturstig som
anlades för 20 år sedan samt ta fram en ny
och uppdaterad version av en
populärvetenskaplig skrift från 2006 om
natur, miljö och luftföroreningar i och kring
Gårdsjön. Projektet drivs av
Gårdsjöstiftelsen, en ideell stiftelse som
grundades 1991.
Omföra gräsytor till ängsytor samt anlägga
en sandvall där möjlighet finns och på andra
platser sätta upp insektshotell för att skapa
boplatser. Informationsskyltar kommer att
sättas upp i anslutning till åtgärderna.
Öka förståelsen och belysa betydelsen av
att stärka och bevarande av biologisk
mångfald på olika nivåer i kommunen. Detta
ska ske genom utbildning och workshops för
kommunens politiker och personal inom
både drift och exploatering, dagsevent för
allmänheten samt framtagande av
informationsmaterial.

Kontaktpersoner

Sökt bidrag
(kr)

Maximalt beviljat
bidrag (kr)

Kristian Littke
0304-33 41 49,
kristian.littke@or
ust.se

180 000

180 000

Niclas Åberg
0303-73 00 00,
niclas.aberg@ste
nungsund.se

140 000

140 000

Conny Hansson
0526-19156,
conny.hansson@s
tromstad.se

49 200

49 200

Emelie Romland
0325- 18307,
emelie.romland@
svenljunga.se

129 000

129 000
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Beviljade projekt
Diarienummer 501Gräne pollinering: 525292021

Typ

Innehåll

Kontaktpersoner

Pollinering

Emelie Romland
0325- 18307,
emelie.romland@
svenljunga.se

Tanum

Raftön Ängar och
grönområden restaurering:
52943-2021

Ordinarie

Tjörn

Skridskodammen i Hultet:
52006-2021

Våtmark

Trollhättan

Boosta(d) med natur! Nu
gör vi Trollhättan till ett hem
för fler: 52225-2021

Ordinarie

Inventering av vilda pollinatörer och
praktiska åtgärder genom röjningar och
markarbeten för att skapa fler blommande
miljöer med växter, buskar och träd samt
boplatser i form av sandblottor och
insektshotell. Informationstavlor ska sättas
upp och platser med bord, bänkar och en
bas för guidningar ska byggas.
Restaurering av igenväxta ängs- och
naturmarker som inte hävdats sedan 1950talet. Målet är att med röjningsarbete,
slåtter och djurhållning så långt det är
möjligt återskapa ett kulturlandskap präglat
av biologiskt rika ängar, strandängar och
betesmarker.
Återskapa en våtmark på ca 0,4 hektar vid
Hultet i Tjörns kommun. Andra aktörer i
projektet är 8+Fjordar och
Naturskyddsföreningen samt markägarna.
Åtgärden syftar till att buffra mer vatten i
området med för att hjälpa Rörabäcken och
Kilbäcken att hålla vatten under perioder av
torka samt motverka översvämning av
jordbruksmark nedströms.
Sprida intresse/kunskap om biologisk
mångfald samt få till insatser för ökad
biologisk mångfald i hela kommunen genom
en riktad informationskampanj till
medborgare, företag, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar med flera. Dessa
kommer att erbjudas platsbesök av
biolog/landskapsarkitekt och hjälp med att

Svenljunga

Sökt bidrag
(kr)
300 000

Maximalt beviljat
bidrag (kr)
300 000

Lilja Gunnarsson
0525-18264,
lilja.gunnarsson@
tanum.se

278 800

278 800

Emma Johansson
0304-601263,
emma.r.johansso
n@tjorn.se

108 000

108 000

TorBjörn Nilsson
0520-495595,
torbjorn.nilsson@
trollhattan.se

920 000

920 000
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Beviljade projekt
Diarienummer 501-

Typ

Trollhättan

Energibolagets gröna tak:
52015-2021

Pollinering

Trollhättan

Grönare skolgårdar: 523772021

Ordinarie

Trollhättan

Räkna med grönt: 522262021

Ordinarie

Trollhättan

Åtgärder för biologisk
mångfald i Trollhättans nya
stadspark: 52371-2021

Pollinering

8(10)

Innehåll
ta fram en övergripande plan för förändring
av markytan.
Anlägga gröna tak, insektshotell samt
infoskylt om pollinering m.m. på fyra
mindre byggnader, två pumpstationer och
två nätstationer. De gröna taken kommer
att innehålla kärleksört och vit fetknopp och
de byggnader som valts ligger nära
Slättbergs naturreservat i Trollhättans
tätort.
Anlägga miljöer som gynnar biologisk
mångfald och vilda pollinerare på 10 skolor
samt att få skolorna att nyttja dessa miljöer
i det pedagogiska arbetet.
Informationsskyltar och pedagogiskt
material ska tas fram för undervisningen.
Ta fram en modifierad modell för
grönytefaktor (GYF) som bättre ska
premiera åtgärder som är gynnsamma för
biologisk mångfald. Vidare ska en
handlednings- och inspirationshäfte tas
fram för GYF och åtgärder för ökad biologisk
mångfald i bebyggd miljö. Därefter planeras
ett flertal åtgärder i kvarteret Polisen för att
förbättra förutsättningarna för biologisk
mångfald.
Restaurera en yta i parken Lunnen, vilka
gynnar vilda pollinerare och biologisk
mångfald. Ett ytterligare syfte är att genom
informationsinsatser på plats och i digitala
forum ge invånare och besökare ökad
kunskap om insatsernas betydelse.

Kontaktpersoner

Sökt bidrag
(kr)

Maximalt beviljat
bidrag (kr)

TorBjörn Nilsson
0520-495595,
torbjorn.nilsson@
trollhattan.se

71 000

71 000

TorBjörn Nilsson
0520-495595,
torbjorn.nilsson@
trollhattan.se

602 000

602 000

Jörgen Olsson
0520-497485,
jorgen.olsson@tr
ollhattan.se

121 000

121 000

Susanna Wallin
0520-497414,
susanna.wallin@t
rollhattan.se

111 000

111 000
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Beviljade projekt
Diarienummer 501Lövåsberget: 52942-2021

Typ

Innehåll

Kontaktpersoner

Ordinarie

Sofia Stengavel
0522-69 73 11,
sofia.stengavel@
uddevalla.se

Vara

Från gräsmatta till äng: 9432022

Pollinering

Vara

Kommunövergripande
inventering av åtgärdslägen
i Vara kommun: 52820-2021

Våtmark

Vänersborg

Friluftsstrategi: 52977-2021

Ordinarie

Höja attraktionskraften och tillgängligheten
till det tätortsnära grönområdet
Lövåsberget. Förbättra tillgängligheten
genom renovering av befintlig stentrappa
samt nya trätrappor. I projektet genomförs
en övergripande naturvärdesinventering
som ska ligga till grund för ett antal
naturvårdande insatser. Informationstavlor
med beskrivning av områdets naturvärden
och dess arter samt betydelsen av
naturvård tas fram i utbildningssyfte.
Omvandla fyra gräsmattor till ängsytor i fyra
tätorter i kommunen. Ytorna kommer att
förbättras med sand och insådd av
ängsfröer. En skötselplan ska tas fram för
hur ytorna ska skötas. Informationsskyltar
ska sättas upp och insektshotell placeras på
solbelysta platser i anslutning till
ängsytorna.
Inventering av potentiella lägen för åtgärder
med inriktning mot övergödning i Vara
kommuns geografiska område för att hitta
större åtgärdslägen för våtmarker med
inställningen "rätt åtgärd på rätt plats".
Ta fram en friluftsstrategi, med syfte att öka
förutsättningarna för invånare och besökare
att ta del av ett kvalitativt
friluftsliv. Bidraget kommer att användas för
att ta fram underlag och förslag till
friluftsstrategin ihop med föreningar och
andra lokala aktörer. För detta behöver

Uddevalla

Sökt bidrag
(kr)
403 000

Maximalt beviljat
bidrag (kr)
230 000

Mikaela Happe
0512-31091,
mikaela.happe@v
ara.se

64 000

64 000

Albin Jönsson
0512-310 68,
albin.jonsson@va
ra.se

540 000

540 000

Anna Helena
Wiechel 0521722439,
annahelena.wiech
el@vanersborg.se

862 000

650 000
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Beviljade projekt
Diarienummer 501-

Typ

Vänersborg

Onsjö golfklubb, ökad
biologisk mångfald: 529452021

Ordinarie

Öckerö

Marin
naturvärdesinventering:
52516-2021

Ordinarie

20 kommuner

41 projekt varav:
• 17 ordinarie,
•

13 pollinering och

•

11 våtmarksprojekt

10(10)

Innehåll
kommunen anställa en projektledare som
kan driva och hålla samman arbetet.
Ta fram en skötselplan inom golfklubbens
område och med hjälp av den arbeta vidare
med praktiska åtgärder som gynnar den
biologiska mångfalden. Vidare vill
golfklubben informera om projektet genom
skyltar och ett informationstillfälle för
klubbens medlemmar och besökare i
området.
En marin naturvärdesinventering som ska
identifiera skyddsvärda miljöer och arter.
Eftersom kommunen har mycket kust och
stora vattenområden kommer fokus att
ligga på områden med exploateringstryck
och i synnerhet sådana där man tror sig
kunna hitta ålgräsängar. I projektet tar man
även fram en marin naturvårdsplan med
förslag på prioriteringar och åtgärder.

Kontaktpersoner

Sökt bidrag
(kr)

Maximalt beviljat
bidrag (kr)

Elisabet Rex
0521-721272,
elisabet.rex@van
ersborg.se

60 000

60 000

Linnea Rösiö 031978967,
linnea.rosio@ock
ero.se

400 000

400 000

12 446 670

12 000 390

