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Mälarens vattenvårdsförbund



Mål: Fler projekt & åtgärder

Vi vill få till fler åtgärder och stötta projekt som hjälper till att 
uppfylla vattendirektivet.

Fler aktiviteter finns på:
• www.malaren.org
• www.richwaters.se

http://www.malaren.org/
http://www.richwaters.se/


Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
• Övergödning

• Minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten
• Minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
• Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning
• Upptag och återcirkulering av näringsämnen

• Minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar
• Förlorade fiskeredskap

• Andra åtgärder i vatten

Övergödningsåtgärder är prioriterade: fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen 
samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.

Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. 



Vem kan ansöka om LOVA-bidrag?

• Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa
• Kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan 

vinstsyfte (ska kunna styrkas)

Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och 
genomförande.



Ansökningstillfällen 2022/2023
Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där 
projektet ska genomföras.

Norra Östersjöns vattendistrikt: 

• Länsstyrelsen i Stockholms län: 30 november 2022

• Länsstyrelsen i Sörmlands län: Vanligtvis 31 januari

• Länsstyrelsen i Uppsala län: 1 december 2022

• Länsstyrelsen i Västmanlands län: 31 januari 2023

• Länsstyrelsen i Örebro län: 28 februari 2023

Bild: Vattenmyndigheterna

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9176ef/1605543577101/F%C3%B6rslag%20till%20f%C3%B6rvaltningsplan%202021-2027%20Norra%20%C3%96sterjs%C3%B6n.pdf


Exempel
• Havs och Vattenmyndigheten (HaV) har samlat LOVA-bidrag i en projektkatalog: 

https://projektkatalog.havochvatten.se/orse04p1/f?p=108:1
• Tips till LOVA-projekt finns på 

https://www.malaren.org/aktiviteter/projektutveckling/framgangsrika-vattenatgarder/

https://projektkatalog.havochvatten.se/orse04p1/f?p=108:1
https://www.malaren.org/aktiviteter/projektutveckling/framgangsrika-vattenatgarder/


Exempel – Åtgärder för bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde

Bidragsperiod 2020-2021

Projektägare: Sagåns vattenråd

Syfte: LOVA-projektet syftar huvudsakligen till att minska 
fosfor- och kväveläckage från jordbruksmark till Mälaren, men 
även till att genomföra andra vattenkvalitetsförbättrande 
åtgärder.

Finansiering: Projektet beviljades 1 800 000 kr (80%) i LOVA-
stöd. 20% av finansierades av Sagåns vattenråd, Sala sparbank 
och MVVF.



Exempel – Åtgärder för att minska hästars påverkan på övergödning 
samt lokala fosforreducerande åtgärder på Lurbo ridklubb

Bidragsperiod 2021-2022

Projektägare: Hågaåns vattenråd

Syfte: Att vidta åtgärder vid Lurbo ridklubb som minskar 
växtnäringsläckaget till Hågaån, Ekoln-Mälaren samt till 
naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Projektet syftar till att ge 
klubben bättre förutsättningar att sköta anläggningen så att 
dess påverkan på recipienten minskar. Åtgärderna bidrar 
även till ökad hälsa hos de hästar som finns på anläggningen.

Finansiering: 80% i LOVA-bidrag. 20% från Uppsala kommun 
Sport- och rekreationsfastigheter AB, Uppsala kommun 
Stadsbyggnadsförvaltning, Hågaåns vattenråd och Lurbo
Ridklubb.



Exempel – Lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla Värtan

Bidragsperiod 2021-2022
Projektägare: Stockholms stads miljöförvaltning
Syfte: Ta fram ett gemensamt underlag avseende påverkan, 
åtgärdsbehov samt förslag på åtgärder som krävs för att nå 
MKN för vatten. Projektet syftar även till att ta fram 
kommunöverskridande arbetssätt och samarbetsformer, där 
det kunskapsutbyte och metodik som används ska kunna 
användas vid framtagandet av LÅP i övriga kustvatten.
Finansiering: Projektets totalkostnad bedöms uppgå till 5,5 
mkr. 73% finansieras i LOVA-bidrag motsvarande 4,0 mkr. 
Medfinansieras från Stockholms stad, Nacka, Solna, 
Danderyds och Lidingö kommun samt 
Miljöanalysavdelningen hos Stockholms stad.



Möjlighet att samverka
• E.g. Åtgärdssamordnare för Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna
• E.g. Paraplyprojekt för hästar och övergödning



• Vad får man inte söka pengar för?
• Vad är svårt att söka pengar för?

• Tips till förstagångssökande?

• Övriga frågor?



Att tänka på

• Platsen/ avvägning/ prioritet
• Arbeta i projektform, skriv 

gärna en projektplan
• Rådighet och tillstånd
• Tidplan
• Ekonomi
• Upphandling
• Långsiktig förvaltning



Fortsättning?

Ny kurs på temat LOVA planeras till hösten. Vad ska den innehålla?

Mer om projektutveckling och LOVA-bidraget finns på 
https://www.malaren.org/malaren-en-sjo-for-
miljoner/projektutveckling/kurser-inom-projektutveckling/

https://www.malaren.org/malaren-en-sjo-for-miljoner/projektutveckling/kurser-inom-projektutveckling/


Kommande aktiviteter

• Webbinarium om strandskydd, 11/10 kl. 09:00-12:00
• Webbinarium om SMHI:s klimatscenariotjänst, 17/10 kl. 13:15-14:15
• PFAS i Mälaren – Hur säkerställer vi god vattenkvalitet?, 21/10 kl. 08:30-15:15

Mer information hittar ni på https://www.malaren.org/evenemang/

https://www.malaren.org/evenemang/
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