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Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
Saivaaras utveckling

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med maximalt 50 %, dock 
högst 189 075 kronor, till Haparanda kommun.

För beslutet gäller följande villkor
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som anges i detta 

beslut.

2. Projektet ska vara genomfört senast den 1 december 2023. Efter godkännande 
av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum.

3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan ska godkännas 
av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska 
Länsstyrelsen underrättas omgående.

4. En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en pdf av 
rapporten ska e-postas till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. 

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska 
lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är 
genomfört. För att utbetalning ska ske 2023 måste slutredovisningen ha inkommit 
till Länsstyrelsen senast den 15 december 2023.

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som 
framställs inom projektet ska det tydligt framgå att ”Statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt”. Det gäller 
böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, 
webbplatser m.m. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas.

7. Åtgärder som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter 
genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska 
medfölja slutrapporten för projektet.

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) 
ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.
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9. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats samt redovisa sina resultat i 
samband med ”Lokala naturvårdens dagar” eller annat publikt arrangemang 
minst en gång inom projektets löptid.

10. Projektet berör fornvårdsområde samt område med fornlämningar. Samråd ska 
ske med Länsstyrelsen i god tid innan åtgärder påbörjas inom berört område.
- För åtgärder inom fornvårdsområdet, t.ex. uppsättning av kompletterande 
skyltar eller byggande av vindskydd, ska verksamhetsutövaren samråda med 
Länsstyrelsen om åtgärdernas placeringar.
- För åtgärder som innebär markingrepp eller övertäckning utanför fornlämning 
men inom 100 m från fornlämning, ska samråd sökas med Länsstyrelsen.
Se även information i yttrande från Länsstyrelsen i e-post daterad 2021-06-08.

11. Nödvändiga tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer 
information på Länsstyrelsens webbplats 
- Åtgärder som innebär markingrepp eller övertäckning inom fornlämning, kräver 
tillståndsprövning hos Länsstyrelsen.
- Borttagning eller ändring av infoskyltar tillhörande Länsstyrelsens 
fornvårdsprogram, får inte ske.
Se även information i yttrande från Länsstyrelsen i e-post daterad 2021-06-08.

12. Projektet berör även rivning och ersättande av eldstad inom fornvårdsområdet 
som Länsstyrelsen har skötselansvaret för. Den nya eldstaden ska ha samma eller 
ett likartat utseende som den gamla och miljömedvetenhet ska ligga bakom val 
av material. Enligt vårdplan kommer därefter Länsstyrelsen att stå för underhållet 
av den renoverade eldstaden. Om ett vindskydd planeras inom fornlämningen, 
inom 100 m från fornlämning och/eller inom fornvårdsområdet, ska samråd först 
ske med Länsstyrelsen. 

13. Eventuella intäkter från försäljning av tryckt material får endast användas för 
uppdatering och/eller nytryck alternativt upprustning/underhåll av led och 
anläggningar som berörs av projektet.

14. Arbetet som sker på annans mark ska ske i samråd med, och efter godkännande 
av, markägare.

15. Informationsmaterial som tas fram inom projektet ska vara tillgängligt på 
kommunens webbplats. Allt material som tas fram och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Till exempel ska en rapport sparas i lämpligt digitalt 
format, som en pdf-fil, och inte vara inscannad för att möjliggöra att de kan läsas 
upp i olika talsyntesprogram.
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Resultat som ska nås i projektet 
Detta resultat ska uppnås (i övrigt hänvisas till ansökan).

 Renovering av led, totalt 11 km (röjning, märkning, spångning, anlägga 
broar/överfarter)

 Framtagande och utsättning av informationstavlor samt 
renovering/nybyggnation av vindskydd, eldstäder och hydda.

 Framtagande och tryck av karta/broschyr (200 ex)

 Uppföljningsträffar/informationsmöten (6 st)

Beskrivning av ärendet
Haparanda kommun har den 12 april 2021 ansökt om bidrag på 189 075 kronor för att 
upprusta och utveckla Saivaara stenåldersby och vandringsled. Syftet är att förbättra 
möjligheterna till friluftsliv och rekreation i området, som är ett populärt besöksmål för 
både privatpersoner, skolklasser och besöksnäring, samt att öka kunskaperna om 
bygdens natur och kulturhistoria.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om 
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Projektet syftar till Vård och förvaltning (kategori 4) och Information, folkbildning och 
annan kunskapsspridning (kategori 6). Projektet bidrar därmed bland annat till att 
uppfylla miljökvalitetsmålen levande skogar, myllrade våtmarker och god bebyggd 
miljö.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur 
naturvårdssynpunkt. 

Projektet skapar förutsättningar för människor att uppleva och ta del av både områdets 
natur och kulturhistoria. Detta i sin tur kan bidra till ett ökat intresse för natur och 
kultur, till barns lärande, bättre folkhälsa och stärkt besöksnäring i området. 
Länsstyrelsen bedömer att projektet kan ha stor betydelse för bygdens utveckling, natur 
och kultur och anser därför att projektet ska prioriteras.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får 
Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till 
att nå generationsmålet för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 50 % av 
bidragsberättigade åtgärder.
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I 7§ framgår att Länsstyrelsen särskilt ska beakta projektets kostnadseffektivitet i 
relation till de resultat projektet avser att uppnå ur naturvårdssynpunkt.

Vidare står i 8§ att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela bidraget ska 
sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som anges i detta beslut och i de beslut 
om ändring som eventuellt fattas under projektets gång.  

Ekonomi
Upp till 75 % av det beslutade bidraget kan utbetalas medan projektet pågår, resterande 
del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och slutrapporterats till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har 
lämnats in.

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-registret och enligt nedanstående preliminära 
utbetalningsplan.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade utbetalningar.

2021 2022 2023 (efter 
slutrapportering)

141 806 kr 0 kr 47 269 kr

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 
§ förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller 
om projektet inte uppfyller beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 
länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller bidrag getts med 
felaktigt eller för högt belopp.

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande 
och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att skriftliga avtal upprättas 
mellan kommunen och genomförande aktörer för de enskilda åtgärderna.
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Övriga upplysningar
Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de 
samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning.

Ett beviljat bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det är 
projektägarens ansvar att inhämta nödvändiga tillstånd eller motsvarande. Om beslut 
innebär förändringar i projektet kan det påverka bidragsbeslutet.

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats och Naturvårdsverkets 
webbplats. 

LONA-registret finns på Naturvårdsverkets webbplats för LONA. 

Beslutet kan inte överklagas
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte överklagas, enligt 14 § 
förordningen (2003:598).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten Britta Wännström med 
naturvårdshandläggare Victoria Bystedt som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Redovisningsmall för LONA

Kopia till:
Gull-Britt Granbom, gbgranbom@outlook.com
 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatsen-lona.html
http://www.naturvardsverket.se/lona
http://www.naturvardsverket.se/lona
https://lona.naturvardsverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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