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Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Magnarps strand” i 
Ängelholms kommun 

Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med max 50 %, dock högst 114 
800 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet ”Magnarps strand”.

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

2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska 
få rätt till hela bidraget.

Åtgärd Kategori Resultat 
1 5 - Restaurering En genomförd röjning av ett mindre bestånd av 

vresros
2 5 - Restaurering En genomförd vårbränning av vassbevuxet område
3 5 - Restaurering En genomförd stängsling för att kunna hålla djur på 

marken samt en genomförd röjning av aspsly.

3. En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om 
rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. 

4. Foto eller annan bild som presenterar projektet ska läggas in som bilaga i 
LONA-registret, senast i samband med första redovisningen.

5. Projektet ska vara genomfört senast den 1 april 2023. Efter godkännande av 
Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum.
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6. 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.

7. Vid marknadsföring och information om projektet samt i alla dokument som 
framställs inom projektet ska LONA-finansiering tydligt redovisas, antingen 
med texten ”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar 
genomförandet av detta projekt” eller med Naturvårdsverkets symbol 
”LONA”. Detta gäller för böcker, rapporter, broschyrer, 
informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m. 

8. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i 
god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 
omgående.

9. Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras 
före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har 
genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.

10. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller 
annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Magnarps intresseförening och Ängelholms kommun har den 30 november 2019 
ansökt om bidrag om 121 300 kronor för att restaurera Magnarps strand.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) 
om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till att restaurera ett 
sandhedsområde. Projektet bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Ett 
rikt växt och djurliv”. Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 
motiverad ur naturvårdssynpunkt. Projektet är angeläget att genomföra då det 
kommer förbättra statusen för ett område med höga biologiska och rekreativa 
värden.

Ekonomi
75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår (första utbetalningen i samband 
med detta beslut, följande utbetalningar i september varje år), resterande 25 % 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 enligt nedanstående 
utbetalningsplan. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar.
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2020 Efter slutrapportering
86 100 kr 28 700 kr

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 
12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 
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.

Övriga upplysningar
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
får detta beslut inte överklagas. 

Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller föra 
de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning.

Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information 
www.lansstyrelsen.se/skane/lona.

Mer information och bra länkar finns på Naturvårdsverkets webbplats 
www.naturvardsverket.se/lona.

LONA-registret finns på http://lona.naturvardsverket.se/. 

____________

Detta beslut har fattats av enhetschef Cecilia Backe. I den slutliga handläggningen har 
även deltagit miljöhandläggare Johanna Ragnarsson, föredragande. 

Cecilia Backe
                                                                           Johanna Ragnarsson

Beslutet har signerats elektroniskt och har därför ingen underskrift.

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://lona.naturvardsverket.se/
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