
   
 

PROJEKTUTLYSNINGAR 2023 
Tidsberoende stöd och bidrag 
Avhjälpande av föroreningsskador 
Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Statsbidrag kan sökas bland annat för åtgärder av förorenade områden och utredningar. Medel ges 
även till statligt stöd för åtgärder. 

Vem kan söka? 
Kommuner eller annan huvudman får via länsstyrelserna ansöka om statsbidrag hos 
Naturvårdsverket. Länsstyrelserna kan ansöka om statligt stöd hos Naturvårdsverket. 

Sista ansökningsdag (åtgärder): 21 mars 2023. Ytterligare ett tillfälle fördelas runt augusti-september.  
Sista ansökningsdag (utredningar): 15 februari och 15 oktober 2023. Tillsynsprojekt söks hos 
länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden senast 31 oktober 2023.  
Länk: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/avhjalpande-av-fororeningsskador/ 

Blå innovation – Genomförande projekt 
Bidragsgivare: FORMAS 

Medel kan sökas för innovationsprojekt som tar sig an en komplex utmaning inom ett område med 
stor direkt eller indirekt inverkan på havs- och/eller vattenmiljön. 

Vem kan söka? 
Behovsägaren kan vara en kommun, region, länsstyrelse eller annan organisation, ett kommunalt 
bolag eller näringsliv (ej enskild firma). Minst en part ska vara en behovsägare, och minst en part ska 
vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst en forskare som har avlagt 
doktorsexamen ska medverka i projektet.  

Sista ansökningsdag: 31 maj 2023 
Länk: https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-12-01-bla-innovation---
genomforandeprojekt.html  

Horisont Europa 
Bidragsgivare: EU, Horisont-programmet. Vinnova är nationell kontaktpunkt. 

Bidraget ges till projekt som bygger på att stärka effekten av forskning och innovation som tar sig an 
de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål. Horisont Europa har tre huvudinriktningar 
inom vilka projekt kan få finansiering: -Vetenskaplig spetskompetens, -Globala utmaningar och 
europeisk industriell konkurrenskraft och -Innovativa Europa. 

Vem kan söka? 
Alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, 
högskolor, företag, industri och civilsamhälle kan delta. 

Sista ansökningsdag: 28 mars 2023 för biodiversitet och ekosystemstjänster. 
Länk: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-
europe_sv#funding-opportunities  

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/avhjalpande-av-fororeningsskador/
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-12-01-bla-innovation---genomforandeprojekt.html
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-12-01-bla-innovation---genomforandeprojekt.html
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_sv#funding-opportunities
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_sv#funding-opportunities


   
 
Interreg Balic Sea Region 2021–2027 
Bidragsgivare: Interreg och EU. Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt. 

Bidrag ges till smarta idéer med innovativa, vattensmarta och klimatneutrala lösningar som 
förbättrar livet för människor runt Östersjön.  

Vem kan söka? 
Kan sökas av privata och offentliga organisationer. Exempelvis universitet, regionförbund, kommun, 
statliga myndighet, aktiebolag eller en ideell förening. Ett projekt måste ha partners från minst två av 
länderna inom programområdet. 

Sista ansökningsdag: 5 januari 2023 Small project, 14 februari 2023 Core projects 
Länk: https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/#  

Interreg Central Baltic 2021–2027 
Bidragsgivare: Interreg och EU. Region Stockholm är nationell kontaktpunkt. 

Bidraget finansierar projekt inom sju programmål. Vad gäller miljö- och klimatfrågor kan stöd ges till 
projekt som antingen förbättrar Östersjöns kust- och marina miljö, eller till projekt som minskar 
koldioxidutsläppen.  

Vem kan söka? 
Kan sökas av privata och offentliga organisationer. Exempelvis universitet, regionförbund, kommun, 
statliga myndighet, aktiebolag eller en ideell förening. Ett projekt måste ha partners från minst två 
partner från minst två olika länder inom programområdet. 

Sista ansökningsdag: 20 mars 2023 Small and Regular projects, 16 oktober 2023 Small projects 
Länk: https://centralbaltic.eu/news/second-and-third-call/  

Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer 
Bidragsgivare: Jordbruksverket 

Stödet ges till projekt som bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer. Stödet ska bidra till att 
utveckla bygdens lokala attraktivitet och till att nå nationella miljömål. 

Vem kan söka? 
Myndigheter, kommuner, regioner, företag, föreningar och organisationer kan få stödet. 

Sista ansökningsdag: 31 december 2023 
Länk: https://jordbruksverket.se/stod/natur--och-kulturvard/natur--och-kulturmiljoer  

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar 
Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Bidraget ges till fysiska investeringar med stor klimatnytta. 

Vem kan söka? 
Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. 

Ansökningsperiod: 28 februari, 18 maj och 8 september 2022. Information om 2023 års ansökan 
kommer. 
Länk: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/  

https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/
https://centralbaltic.eu/news/second-and-third-call/
https://jordbruksverket.se/stod/natur--och-kulturvard/natur--och-kulturmiljoer
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/


   
 
LIFE – Standard Action Projects 
Bidragsgivare: EU, LIFE-programmet. Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt. 

Kan sökas för projekt som eftersträvar att uppfylla de specifika målen för LIFE-programmet, och som 
inte är SIP (strategic integrated projects), SNAP (strategic nature projects) eller TA (technical 
assistance projects). För miljö- och klimatfrågor är följande programområden av intresse: - Cirkulär 
ekonomi och livskvalitet, -Natur och biologisk mångfald, -Underprogram för begränsning och 
anpassning av klimatförändringar. 

Vem kan söka? 
Företag, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter, medborgargrupper, akademi mm. 

Sista ansökningsdag: 4 oktober 2022. Information om 2023 års ansökan publiceras i april. 
Länk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027  

”LIFE - Natur och biologisk mångfald” skrivarmedel 
Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Skrivarstöd ges för att ta fram en LIFE-ansökan inom natur och biologisk mångfald. 

Vem kan söka? 
Länsstyrelser och andra organisationer med projekt som berör natur och biologisk mångfald. 

Sista ansökningsdag: 14 februari 2022. Information om 2023 års ansökan kommer. 
Länk: Skrivarstöd till projekt inom natur och biologisk mångfald (naturvardsverket.se) 

LIFE – Strategic Integrated Projects (SIPs) & Strategic Nature Projects (SNAPs) 
Bidragsgivare: EU, LIFE-programmet. Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt. 

SIP: Projekt som genomför, på regional, multiregional, nationell eller transinternationell skala, miljö- 
eller klimatstrategier eller handlingsplaner. Dessa ska ha utvecklats av medlemsstaternas 
myndigheter och krävas av specifik lagstiftning eller politik, samtidigt som man säkerställer att 
intressenterna främjar samordning med minst en annan union, nationell eller privat 
finansieringskälla. 

SNAP: Bidrag ges till projekt som stöder uppnåendet av EU:s mål för natur och biologisk mångfald. 
Projektet ska genomföra ett sammanhängande handlingsprogram i medlemsstaterna för att 
integrera EU:s mål och prioriteringar i andra politikområden och finansieringsinstrument. 

Sista ansökningsdag: 8 september 2022 Concept note. 7 Mars 2023 Full proposals. Information om 
2023 års ansökan publiceras i april. 
Länk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027 

Lokala Naturvårdssatsnigen (LONA), Våtmarkssatsningen 
Bidragsgivare: Naturvårdsverket, söks via Länsstyrelsen 

Stöd ges till lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt. 

Vem kan söka? 
Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life/skrivarstod-till-projekt-inom-natur-och-biologisk-mangfald/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027


   
 
Sista ansökningsdag: 1 december 2023 för kommande period. 
Länk: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/ 

LONA-bidraget vid länsstyrelser inom Norra Östersjöns Vattendistrikt:  
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 
Lokala naturvårdsinsatser (LONA) | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) 

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö (LOVA) 
Bidragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten, söks via Länsstyrelsen 

Bidraget ges till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Det går exempelvis att söka bidrag 
för en åtgärdssamordnare, för att hitta nya metoder för prioritering av åtgärder, för fysiska åtgärder 
eller för att ta fram planer. 

Vem kan söka? 
Kommuner och ideella sammanslutningar. 

Sista ansökningsdag: Länsberoende 
Länk: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-
vattenmiljoanslaget/lova.html  

LOVA-bidraget vid länsstyrelser inom Norra Östersjöns Vattendistrikt:  
Länsstyrelsen i Stockholms län (30 november 2023) 
Länsstyrelsen i Sörmlands län (vanligtvis 31 januari) 
Länsstyrelsen i Uppsala län  (1 december 2023) 
Länsstyrelsen i Västmanlands län (vanligtvis 31 januari) 
Länsstyrelsen i Örebro län (28 februari 2023) 

Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald 
Bidragsgivare: FORMAS 

Bidraget ges till forskningsprojekt som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten 
och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv. 

Vem kan söka? 
Forskare från samtliga discipliner kan söka medel för forskningsprojekt som fokuserar på sambanden 
mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur 
ett helhetsperspektiv. 

Sista ansökningsdag: 30 mars 2023 
Länk: https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-10-04-sambanden-mellan-
klimatforandringar-vatten-och-biologisk-mangfald.html  

Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald 
Bidragsgivare: Jordbruksverket 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatser-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
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/uppsala/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://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-10-04-sambanden-mellan-klimatforandringar-vatten-och-biologisk-mangfald.html
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-10-04-sambanden-mellan-klimatforandringar-vatten-och-biologisk-mangfald.html


   
 
Stödet ges till projekt som på olika sätt bevarar och främjar den biologiska mångfalden i hav och 
sjöar. 

Vem kan söka? 
Myndigheter, kommuner, regioner, företag, föreningar och organisationer kan få stödet. 

Sista ansökningsdag: Ansökan öppnade 1 december 2022. Sista ansökningsdag ej angivet. 
Länk: https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/miljoatgarder/skydda-bevara-och-
aterstalla-akvatisk-mangfald  

Stöd för säkrad dricksvattentillgång 
Bidragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten 

Stödet ges för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. 

Vem kan söka? 
Stöd har tidigare getts till kommuner och kommunala VA-bolag, men även några föreningar och 
företag. En mindre del har använts av länsstyrelserna för arbete med att långsiktigt säkra 
vattenförsörjningen. 

Sista ansökningsdag: Länsberoende. Information om 2023 års ansökan kommer. 
Länk: https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-
vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-tryggad-tillgang-till-dricksvatten.html 

Länk till bidraget vid länsstyrelser inom Norra Östersjöns Vattendistrikt:  

Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 
Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 
Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 
Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) (18 april 2022) 
Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 

Stöd till vetenskaplig forskning 
Bidragsgivare: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 

Bidrag till vetenskaplig forskning och publiceringsbidrag till gagn för landets industri eller 
jordbruk/skogsbruk med binäringar. Maxbelopp för vetenskaplig ansökan är 100 000 kronor. 

Vem kan söka? 
Svenska medborgare. 

Sista ansökningsdag: 15 januari 2023 
Länk: https://www.ksla.se/utlysning/sok-stod-till-vetenskaplig-forskning-eller-for-sociala-andamal-
2023/ 

Svenskt Vatten utveckling 
Bidragsgivare: Svenskt vatten 

Bidrag ges till projekt som främjar utvecklingen av ny kunskap inom det kommunala VA-området. 
Resultatet ska vara praktiskt tillämpbart inom 5 år. 

https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/miljoatgarder/skydda-bevara-och-aterstalla-akvatisk-mangfald
https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/miljoatgarder/skydda-bevara-och-aterstalla-akvatisk-mangfald
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-tryggad-tillgang-till-dricksvatten.html
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-tryggad-tillgang-till-dricksvatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.ksla.se/utlysning/sok-stod-till-vetenskaplig-forskning-eller-for-sociala-andamal-2023/
https://www.ksla.se/utlysning/sok-stod-till-vetenskaplig-forskning-eller-for-sociala-andamal-2023/


   
 
Vem kan söka? 
Bidraget riktar sig till organisationer som arbetar forsknings- och utvecklingsinriktat. Vanligen ställs 
krav på samfinansiering samt medverkan av kommunala VA-organisationer. Medfinansieringen bör 
generellt uppgå till minst 50% av projektets budget. I projekt som drivs och initieras av privata 
företag kräv normalt att företaget medverkar till finansiering. 

Sista ansökningsdag: 8 mars 2023 (utlysning 1) och 9 september 2023 (utlysning 2) 
Länk: https://www.svensktvatten.se/forskning/vill-du-bidra/ 

Vattenkraftens Miljöfond 
Bidragsgivare: Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB 

Vattenkraftens Miljöfond hjälper vattenkraftsägare att utreda och anpassa sina kraftverk till moderna 
miljövillkor, så att de kan fortsätta producera förnyelsebar el. 

Vem kan söka? 
Verksamhetsutövare som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige. 
Verksamhetsutövaren ska vara anmält till, omfattas av och följa den nationella planen för Moderna 
Miljövillkor. 

Sista ansökningsdag: Anläggningar med prövningsdatum under 2022 till och med februari 2024 kan 
skicka in en ansökan. Du kan anmäla din anläggning 36 månader innan prövningstiden som anges i 
din prövningsgrupp i den nationella planen. 
Länk: https://vattenkraftensmiljofond.se  

Våtmarksfonden 
Bidragsgivare: Våtmarksfonden 

Bidrag går till våtmarksprojekt och till forskning, och kan bestå av ekonomisk hjälp men också av 
rådgivning, utbildning eller kontaktförmedling. 

Vem kan söka? 
Markägare, privatpersoner, föreningar eller annan sammanslutning. I de fall sökanden själv inte äger 
berörd mark upprättas avtal av sådan konstruktion att också markägaren accepterar de villkor som 
gäller för att medel från fonden skall utgå. 

Sista ansökningsdag: 10 juni 2023 
Länk: http://vatmarksfonden.se/bidrag/ 

Ej tidsberoende stöd och bidrag 
Miljöfonden 
Bidragsgivare: Naturskyddsföreningen 

Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska 
mångfalden i strömmande vatten. 

Vem kan söka? 
Licenstagare hos Bra Miljöval, samt myndigheter, organisationer och företag. 

Länk: https://www.bramiljoval.se/miljofonden/  

https://www.svensktvatten.se/forskning/vill-du-bidra/
https://vattenkraftensmiljofond.se/
http://vatmarksfonden.se/bidrag/
https://www.bramiljoval.se/miljofonden/


   
 
Skogens miljövärden 
Bidragsgivare: Skogsstyrelsen 

Stödet kan exempelvis användas för att skapa våtmark i skog (stöd ges ej till anläggning av viltvatten). 

Vem kan söka? 
Stödet kan sökas av dig som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd. Endast en person 
kan stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera. 

Länk: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/  

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) 
Bidragsgivare: Skogsstyrelsen 

Stödet kan exempelvis ges för att anlägga våtmarker, att återställa lekplatser eller ta bort 
vandringshinder i vattendrag. 

Vem kan söka? 
Stödet kan sökas av dig som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd. Endast en person 
kan stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera. 

Länk: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/  

Återvätningsavtal  
Bidragsgivare: Skogsstyrelsen 

Avtalet ges till dig som vill återväta dikad mark permanent och på så sätt minska utsläppen av 
växthusgaser.  

Vem kan söka? 
Stödet kan sökas av dig som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd. Endast en person 
kan stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera. 

Länk: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/atervatningsavtal/  

Bidragsgivare att ha koll på 
FORMAS: 
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar.html  

Havs- och vattenmyndigheten: 
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar.html 

Jordbruksverket: 
https://jordbruksverket.se/stod  

Naturvårdsverket: 
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ 

Nordiska ministerrådet 
https://www.norden.org/sv/sok-stod 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/atervatningsavtal/
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar.html
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar.html
https://jordbruksverket.se/stod
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/
https://www.norden.org/sv/sok-stod


   
 
Skogsstyrelsen: 
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/  

Vinnova: 
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/  

Fler bidrag för bättre havs- och vattenmiljö finns samlade på Havs- och 
vattenmyndigheten:  

https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-
havs--och-vattenmiljo.html 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-havs--och-vattenmiljo.html
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-havs--och-vattenmiljo.html
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