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Projektbeskrivning
 

 
Sammanfattning 

Information om projektet till allmänhet, skolan, gruppboende m.m. Fiskedagar med olika skolklasser,

lägerdagar vid Lögdö Bruk för invandrargrupper, funktionshindrade och barn från

fritidsverksamheten.Hobbykvällar med bl a flugfiskebindning.Familjedag med fisk för allmänheten och

mettävling för allmänheten. Starta barngrupp inom Störöringens verksamhet.Reparera befintliga vindskydd,

eldstäder m.m. Biotopvård/flottledsåterställning för hand i biflöden till Ljustorpsån i form av 

rensning av lekbottnar, öppnande av vandringsvägar och sidofåror.Provtagning av fisk i kommunens sjöar

med avseende på kvicksilver och cesium. Provtagning av kalkningseffekter.
 
Syfte 

Projektets mål är att öka intresset och kunskapen om fritidsfiske bland barn, 

ungdomar och invandrargrupper. Vi tror att en ökad utevistelse och kunskap om fiske 

kan ge positiva effekter för naturvården, folkhälsan och klimatarbetet. Målet är också 

att göra förbättra förutsättningarna för fiskvandring och reproduktion i biflöden till 

Ljustorpsån.
 
Bakgrund 

xxx
 
Lokala aktörer 

Kommunala förvaltningar och den lokala fiskeklubben.
 
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
 

Kunskapsuppbyggnad för att bättre prioritera åtgärder i vattenområden.Ökad tillgänglighet till kommunens

närnaturområden.Förbättrade biotoper för fiskreproduktion och födosök.
 
Projektets långsiktiga effekter 

Kunskapsuppbyggnad för att bättre prioritera åtgärder i vattenområden. Ökad tillgänglighet till kommunens

närnaturområden.Förbättrade biotoper för fiskreproduktion och födosök.

Projektnummer 10042005 Status Avslutat

Ansökningsår Projektstart Projektslut Nytt Projektslut

2010 2010-06-01 2011-05-31 -

Tätortsnära Kmn diarienummer Lst diarienummer Projektet drivs av

Projektet är ej tätortsnära - 501-2051-2010 Kommun

Gott exempel

Nej
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Genomförande och erfarenheter 

Se bilaga slutrapport.
 
Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt 

Se bilaga slutrapport.
 
Samverkan med flera aktörer 

Kommun, fiskeklubbar, skola.
 
Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till 

Se bilaga slutrapport.
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Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

Analyser på cesium och kvicksilver från tre sjöar. Provtagning försurningsparametrar.
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Kunskapsuppbyggnad för att bättre prioritera åtgärder i vattenområden.

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

1 2010-06-01 2011-05-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

40 000 kr 20 000 kr 4 000 kr

Utfall total kostnad Utfall sökt bidrag Utfall ideellt arbete

51 609 kr 20 000 kr 4 000 kr

Åtgärdskategori

01 - Kunskapsuppbyggnad

som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande

friluftsliv

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

02 - Provtagning - kemisk/biologisk 1 st

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

08 - Levande sjöar och

vattendrag

01 - Sjö och rinnande

vatten
03 - Fiskar 01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

Ingen information Ingen information

Genomförd i sin helhet: Ja År: 2011

Motivering

xx
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Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

Nya vindskydd och skyltning vid två fiskeplatser.
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Storöringens fiskeklubb.

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

2 2010-06-01 2011-05-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

65 000 kr 32 500 kr 4 000 kr

Utfall total kostnad Utfall sökt bidrag Utfall ideellt arbete

47 353 kr 32 500 kr 4 000 kr

Åtgärdskategori

04 - Vård och förvaltning

av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive

åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

25 - Vindskydd med grillplats 2 st

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

08 - Levande sjöar och

vattendrag

01 - Sjö och rinnande

vatten
10 - Ej relevant 03 - Människa/Friluftsliv

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

Ingen information Ingen information

Genomförd i sin helhet: Ja År: 2011

Motivering

xx
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Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

Restaurering och biotopvård inom tre delområden.
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Bättre möjligheter för uppväxt och lek för fiskar.

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

3 2010-06-01 2011-05-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

95 000 kr 47 500 kr 4 000 kr

Utfall total kostnad Utfall sökt bidrag Utfall ideellt arbete

67 311 kr 47 500 kr 4 000 kr

Åtgärdskategori

04 - Vård och förvaltning

av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive

åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

21 - Populationsförstärkande åtgärd 3 st

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

08 - Levande sjöar och

vattendrag

01 - Sjö och rinnande

vatten
03 - Fiskar 01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

Ingen information Ingen information

Genomförd i sin helhet: Ja År: 2011

Motivering

xx
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Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

16 st ”Klassdraget”, 4 st lägerdagar, 10 st hobbykvällar, 1 familjedag, start av barngrupp. 
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Bättre kunskap och ökad tillgänglighet.

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

4 2010-06-01 2011-05-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

320 000 kr 160 000 kr 103 000 kr

Utfall total kostnad Utfall sökt bidrag Utfall ideellt arbete

451 764 kr 160 000 kr 103 000 kr

Åtgärdskategori

06 - Information, folkbildning

och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

69 - Informations/dialogträffar 30 st

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

15 - God bebyggd miljö
01 - Sjö och rinnande

vatten
03 - Fiskar 03 - Människa/Friluftsliv

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

Ingen information Ingen information

Genomförd i sin helhet: Ja År: 2011

Motivering

xx
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Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

Tillägg 2011: en extra familjedag, 2 färdiga lekbottnar och 8 st Klassdraget.
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Dito.

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

5 2010-06-01 2011-05-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

80 000 kr 40 000 kr 4 000 kr

Utfall total kostnad Utfall sökt bidrag Utfall ideellt arbete

100 000 kr 40 000 kr 4 000 kr

Åtgärdskategori

06 - Information, folkbildning

och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

69 - Informations/dialogträffar 10 st

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

08 - Levande sjöar och

vattendrag

01 - Sjö och rinnande

vatten
03 - Fiskar 03 - Människa/Friluftsliv

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

Ingen information Ingen information

Genomförd i sin helhet: Ja År: 2011

Motivering

xx
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Kostnader per kostnadsslag
 

Observera att detta projekt skapats innan 2018-02-12 och att svaret på nedanstående fråga specifikt

berör förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.  

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning? 

Nej
 

Finansiering
 

Arbetskostnad 590 174 kr

Material 56 004 kr

Köpta tjänster 45 302 kr

Resor 26 557 kr

Övrigt 0 kr

Summa (kr): 718 037 kr

Summering åtgärder

Åtgärds-

nummer
Total kostnad Sökt Bidrag Beviljat bidrag

Värde av ideellt

arbete

1
Ansökan

Utfall

40 000 kr

51 609 kr

20 000 kr 20 000 kr

20 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

2
Ansökan

Utfall

65 000 kr

47 353 kr

32 500 kr 32 500 kr

32 500 kr

4 000 kr

4 000 kr

3
Ansökan

Utfall

95 000 kr

67 311 kr

47 500 kr 47 500 kr

47 500 kr

4 000 kr

4 000 kr

4
Ansökan

Utfall

320 000 kr

451 764 kr

160 000 kr 160 000 kr

160 000 kr

103 000 kr

103 000 kr

5
Ansökan

Utfall

80 000 kr

100 000 kr

40 000 kr 40 000 kr

40 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

Summa
Ansökan

Utfall

600 000 kr

718 037 kr

300 000 kr 300 000 kr

300 000 kr

119 000 kr

119 000 kr

Typ av finansiär Namn/Kommun Intyg bilaga

Kommun Timrå 1

Period från 2010-06-01 Period till 2011-05-31
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Kontanta medel
Egen arbetsinsats inkl

LKP
Värde av ideellt arbete

55 000 kr 107 000 kr 0 kr

Typ av finansiär Namn/Kommun Intyg bilaga

Ideell organisation Studiefrämjandet 2

Period från 2010-06-01 Period till 2011-05-31

Kontanta medel
Egen arbetsinsats inkl

LKP
Värde av ideellt arbete

10 000 kr 0 kr 0 kr

Typ av finansiär Namn/Kommun Intyg bilaga

Ideell organisation Storöringens fiskeklubb 3

Period från 2010-06-01 Period till 2011-05-31

Kontanta medel
Egen arbetsinsats inkl

LKP
Värde av ideellt arbete

20 000 kr 0 kr 68 000 kr

Typ av finansiär Namn/Kommun Intyg bilaga

Ideell organisation Sportfiskarna 4

Period från 2010-06-01 Period till 2011-05-31

Kontanta medel
Egen arbetsinsats inkl

LKP
Värde av ideellt arbete

40 000 kr 0 kr 0 kr

Totalt: 125 000 kr 107 000 kr 68 000 kr

Villkor

Id Beskrivning Uppfylld

01 V-

norrl

Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i bidragsbeslutet och därpå

följande eventuella ändringsbeslut.
Ja
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Godkända ändringar 

-
 
Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts 

-
 
Motivering till beslut 

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt 1 § förordningen om statliga bidrag till lokala

naturvårsprojekt. Projektets totalkostnad är motiverad för att genomföra de resultat som avses.  

02 V-

norrl

Eventuella förändringar i projektets ska anmälas skriftligt. Ett skriftligt godkännande

krävs innan väsentliga förändringar genomförs, exempelvis om projektets mål eller

omfattning ändras, om partners eller finansiärer drar sig ur eller vill ändra sitt

åtagande eller om projektet blir försenat.

Ja

03 V-

norrl

Om projektet måste avbrytas utan att kunna fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas

omgående.
Ja

05 V-

norrl

I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga

bidrag till lokal och kommunal naturvård ingår som medfinansiering. Det gäller

böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor m.m. Följande text används: ”Denna

naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av

Länsstyrelsen i Västernorrland”. Naturvårdsverkets logotyp "LONA" ska användas.

Ja

06 V-

norrl

Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras genom

fotografering av berörd plats före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar

att aktuella åtgärder har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.

Ja

07 V-

norrl

Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (kommunal, ideell och annan) ska kunna

verifieras på begäran av Länsstyrelsen.
Ja

08 V-

norrl

Senast den 1 mars varje år ska skriftlig verksamhetsrapport inlämnas till

Länsstyrelsen. Om projekt är ettårigt krävs enbart slutrapport.
Ja

09 V-

norrl

Efter att projektet har genomförts ska en slutrapport upprättas och inlämnas till

Länsstyrelsen senast 3 månader efter projektets slutdatum och redovisa följande:

• projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

• hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts

• kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet

Naturvårdsverkets databassystem ska användas. Slutrapporten ska även skickas in

som undertecknad pdf.

Ja

10 V-

norrl

De resultat och villkor som anges i bidragsbeslutet och därpå följande eventuella

ändringsbeslut ska vara uppnådda för att kommunen ska få rätt till hela bidraget.
Ja
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•

•

•

•

•

•

Politikområden 
 

 Friluftsliv (50 %) Ökat uteliv/fiske. 

 Skola (25 %) Stimulera barn och ungdomars intresse för fiske. 

 Övrigt av betydelse för naturvård (25 %) Restaurering och provtagning. 

  

 

Bilagor 
 

 LONA Fiska med alla slutredovisning 2011.pdf 

 BeslutTimrå10.pdf 

 Fiska med alla reviderad version 15april 2010.pdf 

  

 

Underskrift och Godkännande av Projekt 10042005
 

________________ ____________________________________________

Datum Underskrift av behörig firmatecknare

__________________________________________________________________

Namnförtydligande

För ________________________________________________________ Kommun

Sida 12 av 12


