
Samarbete med Länsstyrelsen kan ge

ekonomiskt stöd till klubbarna



Länsstyrelserna kan ge ekonomiskt stöd för bl.a.

- Miljöinvesteringar

- LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt

- LONA – Lokala naturvårdsprojekt



Miljöinvesteringar 

De miljönyttor som Länsstyrelserna ser att golfbanor kan bidra med är:

Näringsreduktion – om golfbanan ligger så att näringsrikt vatten rinner 
till, som då kan renas genom våtmarksdammar



Miljöinvesteringar 

Näringsreduktion – om golfbanan ligger så att näringsrikt vatten rinner 
till, som då kan renas genom våtmarksdammar

Renande funktion (av miljöfarliga ämnen) – om golfbanan ligger så att 
förorenat vatten (tex från tätortsområde eller större bilväg) rinner till, 
som då kan renas genom våtmarksdammar
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Renande funktion (av miljöfarliga ämnen) – om golfbanan ligger så att 
förorenat vatten (tex från tätortsområde eller större bilväg) rinner till, 
som då kan renas genom våtmarksdammar

Vattenhållande förmåga - genom att minska översvämningsrisk nedströms 
eller öka grundvattenbildande förmåga



Miljöinvesteringar 

Näringsreduktion – om golfbanan ligger så att näringsrikt vatten rinner 
till, som då kan renas genom våtmarksdammar

Renande funktion (av miljöfarliga ämnen) – om golfbanan ligger så att 
förorenat vatten (tex från tätortsområde eller större bilväg) rinner till, 
som då kan renas genom våtmarksdammar

Vattenhållande förmåga - genom att minska översvämningsrisk nedströms 
eller öka grundvattenbildande förmåga

Biologisk mångfald - både i våtmarker, grönytor, naturliga sandmiljöer, 
beroende på vilka befintliga arter som finns och vilka omkringliggande 
miljöer som finns



Miljöinvesteringar 

Möjligheterna att uppnå miljönytta är beroende på golfbanans placering i 
landskapet och olika förutsättningar i omkringliggande natur och 
landskap. 

Greppa Näringen är en möjlig väg till att börja utreda vilka förutsättningar 
enskilda golfbanor kan ha för potentiella miljönyttor.  www.greppa.nu

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både brukaren  och 
miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad 
övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

http://greppa.nu/download/18.7bbb6f8314e22444e2ef2bbd/1435329501141/Från_ide_till_vatmark_w.pdf


Miljöinvesteringar – olika åtgärder

Våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet

Våtmarker och dammar för biologisk mångfald

Förbättrad vattenkvalité



Miljöinvesteringsstöd  - Våtmarker och dammar 
för förbättrad vattenkvalitet

Anlägga eller restaurera en våtmark eller damm i odlingslandskapet 
eller med avrinning från odlingslandskapet

• 90 % stöd (vanligen)

• 50 % stöd om det finns definierad företagsnytta

100 % om särskilt prioriterat

• Max: 200 000 kr/ha, max 2 miljoner per ansökan i stöd

• Min: 30 000 kr stödberättigade utgifter



Miljöinvesteringsstöd  - Våtmarker och dammar 
för biologisk mångfald

• Anlägga eller restaurera en våtmark eller damm i odlingslandskapet

90 % stöd (vanligen)

50 % stöd om det finns definierad företagsnytta

100 % om särskilt prioriterat

• Max: 200 000 kr/ha, max 2 miljoner per ansökan i stöd

• Min: 30 000 kr stödberättigade utgifter



Miljöinvesteringsstöd  - Förbättrad vattenkvalitet

Vattenåtgärder i odlingslandskapet. Åtgärder som förbättrar den 
ekologiska statusen för våra vatten. T.ex åtgärder som minskar 
övergödning, förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer 
eller bidrar till ett varierat landskap. 

• 90 % stöd (vanligen)

• 50 % stöd om det finns definierad företagsnytta

• 100 % om särskilt prioriterat

• Max: 500 000 kr stöd per ansökan

• Min: 30 000 kr stödberättigade utgifter



Miljöinvesteringsstöd  - Viktigt att tänka på…

• Kopplingen till odlingslandskapet!

• Ingå i miljöersättningsåtagande efter anläggning (5 år)

• Inte t.ex sätta ut fisk eller andra djur i våtmarken/dammen



Ytterligare stöd finns att söka 
hos Länsstyrelserna



Kontaktuppgifter - miljöinvesteringsstöd



Ideella föreningar och kommuner är välkomna att söka LOVA-
bidrag hos Länsstyrelsen för åtgärder som förbättrar 
vattenmiljön rörande till exempel övergödning och miljögifter. 

Stöd ges i första hand till praktiska åtgärder, men även för 
kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, 
kommunikation och infospridning. Stöd kan även fås för 
administrativt arbete kopplat till projektet.



Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, 
föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för 
att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. 

Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, 
biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala 
idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.



Kontaktuppgifter – Uppsala län
Matilda Markne
matilda.markne@lansstyrelsen.se,  010- 223 34 46

Malin Gunnerhed
malin.gunnerhed@lansstyrelsen.se, 010-223 32 57

Martina Dernroth
martina.dernoth@lansstyrelsen.se, 010-223 32 35

mailto:matilda.markne@lansstyrelsen.se


Kontaktuppgifter – Stockholms län

Malva Ahlkrona

Martin Olgemar   

Tel 010-223 10 00 vx



Ärendegången


