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Mötesprotokoll Styrgruppsmöte 2018-02-14 

Plats:  Stadshuset, Borgholm  

Deltagare: Ilko Corkovic (S) Borgholm Kommun 

Linda Hedlund Borgholm Kommun 
Kristin Bertilius Borgholm Kommun 
Catherine Legrand Linnéuniversitetet 
Henrik Andersson  Länsstyrelsen 
Johan Wendell Länsstyrelsen 
Johan Persson (S) Kalmar kommun 
Ewa Jansson  Kalmar kommun 
Renate Foks  Kalmar kommun 
Martina Adiels Balk Kalmar kommun 
Kjell-Åke Larsson (C) Västerviks kommun 
Roland Åkesson (C) Mönsterås kommun 
Anneli Nielsen Mönsterås Kommun 
Hans Sabelström (C) Mörbylånga Kommun 
Michael Ingard Mörbylånga Kommun 
Anna Thore  WSP 
 

 

Mötet öppnas 

Ilko Corkovic inledde med att hälsa välkomna och tacka för deltagande på förmiddagens studiebesök på av-
saltsanläggningen i Sandvik. Linnéuniversitetet visade intresse av att närmare studera anläggningen. Ilko berät-
tade kort om Borgholms pågående utveckling som kommun. Kristin Bertilius beskrev Borgholms åtgärdsarbete 
för en bättre kustmiljö bland annat med fokus på våtmarksåtgärder. 45 ha våtmarker har anlagts med fokus på 
näringsretention men även för att återbilda grundvatten för dricksvattenbildning. Historiska kartor visar att ca 
60000 ha våtmarker har tidigare funnits varav bara 10000ha finns kvar. Exempel på åtgärder är våtmarken i 
Petgärde vid Kårehamn. Avrinningsområdet går genom jordbruksmark med höga näringsutsläpp och mynnar i 
ett våtmarksområde i ett naturreservat. Åtgärden innebär förlängd omloppstid för vattnet samt ta bort vand-
ringshinder. Åtgärden står i konflikt med andra terrestra värden i området. Liknande målkonflikt finns i 
Amunds mosse där en sänkt sjö växt igen. Tidigare slåttrades området vilket skapade goda miljöer för växter 
och djur. Återskapas de fuktiga områden kan det bli målkonflikt mellan dessa och terrestra värden.  
 

Gemensamma stora projekt framåt, prioritering 

KSK har en tid lobbat för mer statliga medel för kustmiljöåtgärder. Nu finns mycket nationella bidrag att söka i 
kombination med även ett stort utbud av EU-bidrag. KSK behöver ha en strategi för att söka pengar, vart de 
ska sökas, säkerställa att kommuner kan bidra till att skriva ansökningar, medfinansiera dem samt kunna driva 
projekten när medel erhålls. De ämnesområden som nämndes som fokus för gemensamma projekt var 

 Få vattnet att stanna i landskapet 

 Musselodlingar 

 Gödsel-/odlingsoptimering 
En genomgång gjordes översiktligt över vilken nivå KSK vill sikta på. Arbetsgruppen har fått en sammanställ-
ning av alla de bidrag som finns inom vårt område att söka. I en översiktlig presentation visade på en genom-
gång av bidrag på tre olika nivåer:  
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Small:  
Utlysare:   LOVA/LONA-vatten i landskapet 

Resource- innovation- vinnova- Gödsel/musslor 
Partner:  Lokalt 
Ekonomi:  1-5 miljoner, 50-90% 
Möjlig medfinansiering: Kommunal tid, EU-projekt, Leader, markägare 
Ansökningstid: Några veckors jobb att skriva 
Projekttid:  1-5 år 
 
Medium:  
Utlysare:   LIFE- Vatten i landskapet 
Partner:  Nationellt även internationellt 
Ekonomi:  10-30 miljoner, 50% 
Möjlig medfinansiering: LOVA/LONA, kommunal tid 
Ansökningstid: 6 mån att skriva 
Projekttid:  3-6 år 
 
Large:  
Utlysare:   Horizon 2020-  

Blue growth -gödsel/musslor 
Sustainable food security -gödsel/musslor 
Fast track to innovation -gödsel/musslor 

Partner:  Internationellt 
Ekonomi:  30-50 miljoner, 50%-70% 
Möjlig medfinansiering: LOVA/LONA, kommunal tid, partner 
Ansökningstid: 1 år ansökan 
Projekttid:  3-6 år 
 
Samtliga deltagande kommuner ställde sig positiva till en gemensam ansökan. Roland föreslår att ett missiv för-
fattas där kommuner mer tydligt ställer sig bakom gemensamma ansökningar där kommunerna även förbinder 
sig och specificerar möjligt deltagande i form av tjänstetid och faktiskt medfinansiering. 
 

Sommarturné 

Årets tema för kustmiljöturnén är ”Vattenråd som drivkraft i åtgärdsarbetet” och kommer gå av stapeln vecka 34 
och/eller 35 (slutet av augusti). Förmodligen kommer även hållbarhetsveckan hållas då vilket kan underlätta 
marknadsföring genom att aktiviteter kan läggas upp på den gemensamma hemsidan. Målgruppen är i år all-
mänheten, närboende, närliggande vattenråd, kommuner och politiker. Turnén kommer att utgöras av flera 
exkursioner under veckan i Ljungbyån, Emån, Tjust men fler vattenråd kan även haka på.  Den 25:e augusti kl 
09 kommer även höstbål för Östersjön längs med hela Kalmarsund/Ölandskusten att hållas. Deltagande från 
lokal politiken välkomnas! 
Sekretariatet hjälper till genom att marknadsföra  temaveckan och samordna transporter genom hyrbussar.  

 
Handlingsplaner 

Syftet med handlingsplanerna är att stötta kommuner att ta fram en tydlig strategi och handlingsplan i det lokala 
åtgärds-arbetet mot övergödning enligt Race for the Baltic -City Accelerator modellen.  
Handlingsplanerna kommer att :  

1. Kartlägga varje kommuns beting  (betingen i Helcom och Vattendirektivet skiljer sig), betingen fördelas 
per avrinningsområde och kustmiljövatten vilket måste omräknas för vad som gäller per kommunom-
råde.  

2. Utifrån schablonvärden adderas de olika åtgärdernas effekt (pågående och planerade åtgärder) till åt-
gärderna uppfyller betinget 

3. Filerna visar vad som bör prioriteras om betinget inte uppfylls 
4. Resultaten presenteras i rapport.  

 I arbetet ingår coachning av konsult i arbetet.  Arbetets presenteras och diskuteras på gemensamt möte i mars 
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På mötet utrycktes irritation över att handlingsplanerna ännu inte var klara och flera kommuner menade att 
coachningen uteblivit. Renate fick i uppdrag att driva på konsult för att färdigställa handlingsplanerna.  
  
 

Uppdatering VP 

Tillkommit efter förra möte: 
Sökt två LONA projekt  

- LONA Rovfisk i kalmarsund syftar på att restaurera ett antal åmynningar och optimera för rovfiskför-
yngring. (Kalmar och Borgholm, Sportfiskarna) 

- LONA Vattenpedagogik i Kalmarsundregionen. Förstudie hur vi kan organisera stöd till skolor i att ar-
betet med vatten i skolan 

Hela Verksamhetsberättelse 2017 delas ut på mötet. Kort version kommer finnas på webben 
 

Almedalen 

Anna Thore erbjöd att samordna och organisera årets deltagande i almedalen under Östersjödagarna med fokus 
på ideellt arbete för bättre östersjö för ca 30 000kr. Mötet ställde sig bakom förslaget. 

Info (gemensamma) projekt 

Vatten i landskapet 
Projektgruppen består av representanter från Kalmarsundskommissionen där länets kustkommuner ingår, läns-
styrelsen, regionförbundet samt flera organisationer. Projektet leds av Västerviks kommun.  
Ett inledande möte hölls i september i Västervik och följdes av ett möte i Kalmar i november då bl.a. ett fältbe-
sök vid Kalmar dämme ingick.  
Förstudien redovisas i en rapport med SLU som utförare (Katarina Kyllmar och Ingrid Wesström). Kommu-
nerna har tagit fram förslag på pilotområden där vattenfördröjande åtgärder skulle kunna genomföras. I en 
rapportmall har kommunerna lagt in information om pilotområdena, deras potential och förslag på åtgärder. 
Kommunerna har också bidragit med information om redan genomförda åtgärder.  
I rapporten redovisas även behovet av att genomföra vattenfördröjande åtgärder, vilka åtgärder man kan arbeta 
med, deras funktionalitet ur olika aspekter, hur man kan arbeta för att hitta den bästa placeringen. Förslag på 
hur man kan arbeta med uppföljning av effekterna av åtgärderna ingår också.  
En preliminär rapport presenteras på mötet den 28 februari i Kalmar. Rapporten skickas ut i förväg. 
 
Jemac, Rise, vattenmätning 
En ansökan till Vinnova har lämnats in där LNU deltar samt KSK som associerad part. Ansökan ska handla om 
att utveckla en mätmetod för att online kunna uppmäta badkvalité.  
Norra dragsviken 
LNU har tillsammans med vattenråden fått medel för att studera övergödningsproblematiken och dess källor i 
Norra dragsviken. En analys av bland annat snärjebäckens rörelsemönster i vikarna kommer att utföras. När 
statusen är utredd kommer olika åtgärder föreslås som kan förbättra området och minska övergödningens ef-
fekter i vikarna.  
 
 

Nästa gång 
 Datum meddelas senare. Värd för nästa möte är Västerviks kommun.  
 

Vid pennan: Anna Thore 
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Vattenråd i samverkan 
 
Dokumentet författas av vattenrådssamordnare: Maria Kappling, Karl-Johan Öhling, Jens Nilsson, Lena 
Simonsson, Pernilla Landin, Kristin Bertilius och Renate Foks 
 
Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde som verkar för 
ett helhetsperspektiv på vattenfrågor. Vattenrådens syfte är att vara kunskapsspridare, vara kontaktorgan 
för myndigheterna och vara remissinstans för relevanta frågor. Vad ett vattenråd gör bero på lokala förut-
sättningar, ambitionsnivå och utvecklingsfas.  I Kalmarsundskommissionens verksamhetsområde är 11 
vattenråd aktiva. 
 
 

 

 
Bild och karta: länsstyrelsen Kalmar län 

 
 
 

Gemensamt arbete 
 
Samordnaren har träffats ett flertal gånger under året, främst via Skype. 
 
Vattenrådsfilmen  
(Torsås kommun och alla 11 vattenråd). Filmen, som skildrar vattenrådens arbete och eldsjälar, presente-
ras vid årsskiftet. Vattenråden och samordnare har också deltagit i en workshop att göra och publicera 
egna filmer på youtube. Arbetet fortsätter 2018. 
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/


     Rapportering  Vattenrådsarbete  2017 

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar  
www.kalmarsundskommissionen.se 

2 

 
 
Höstbål 
Cirka 400 personer deltog på sista lördagen i augusti i höstbål ceremonier på ett tiotal platser på Öland 
och längs med Kalmarsundskusten. Arrangörerna var Ölands Vattenråd, Norra Möre Vattenråd och vatten-
rådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken. Med Höstbålet eller Höstelden vill vi dra uppmärksam-
het till Östersjöns framtid. Det gemensamma temat i år var plast och mikroplast i våra hav. Ett faktablad 
och en tipspromenad togs fram. Gemensamt tema och marknadsföring för Höstbål/Hösteld 2018 planeras. 

Bättre lokal vattensamverkan 
I samverkan med Uppsala Universitet/Swedesd har vi påbörjat ett arbete som stöttar vattenråden att få 
bättre förankring och deltagande och ta fram mål och åtgärdsförslag.  En workshop genomfördes i no-
vember, en större workshop planeras till 23 januari 2018.  
 
 

Rapportering vattenrådsarbete 
 

1. Tjust vattenråd 
2. Botorpströmmens vattenråd 
3. Marströmmens och Viråns vattenråd 
4. Ölands vattenråd 
5. Emåns Vattenråd 
6. Alsteråns vattenråd 
7. Ostkustens Vattensamling (Norra Möre, Ljungbyåns och Hagbyåns-Haltorpsåns Vattenråd) 
8. Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken  

 

1. Tjust vattenråd 
• I Gamleby fiskeklubbs regi har vattendragsvandringar ägt rum. 
• Informationsinsatser och möten om åtgärder i jordbruksmark till lantbrukare 
• Deltagit i dialogmöten och lärande för hållbar utveckling samt hav och vatten konferens i Göteborg.  
• Föreläsningar vid två tillfällen i samarrangemang med andra aktörer. Vattenbrist, Vad är en vattenför-

sörjningsplan samt Fågelsjöar och våtmarker- en renare Östersjö. 
• Stöd i ett skolprojekt- Vattnet i vårt liv. Riktat mot årskurs 5. Var kommer vattnet vi dricker ifrån, hur 

renas det och hur renas vatten i naturen?  
• Tillsammans med naturum Västervik har vattenskola erbjudits.  
• Deltagit i nätverk med andra vattenråd och med att ta fram en gemensam film. 

 

2. Botorpströmmens vattenråd 
• Deltagit i nätverk med andra vattenråd och med att ta fram en gemensam film. 
• Föreläsning med Ellen Bruno från naturskyddsföreningen. 
• Deltagande i ett flertal möten rörande regleringen av Sjön Yxern 
• Deltagit i dialogmöten och lärande för hållbar utveckling samt hav och vatten konferens i Göteborg.  

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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3. Marströmmens och Viråns vattenråd 
Generellt är det rätt så låg aktivitet inom vattenråden om man ser till planerade och igångsatta aktiviteter 
under året. Båda föreningarna har dock regelbundna styrelsemöten. Virån- och Oskarshamnsbygdens vat-
tenråd har möte varje månad och Marströmmens vattenråd har numera möte varannan månad. 
En utmaning verkar vara att hitta rätt människor som inte enbart går på möten men också driver arbetet 
framåt mellan de gånger vi ses fysiskt. 
 
Marströmmen 
Under hösten skulle det ha skett en vattendragsvandring med Emåförbundets hjälp. Detta rann dock ut i 
sanden då ingen ville ta på sig uppdraget att vara bollplank med Emåförbundet. Jag försedde styrelsen 
med kontakter och tog även en inledande diskussion med Emåförbundet som var positiva men krävde lite 
mer input från styrelsen för att ha något att jobba med.  
Några andra aktiviteter har inte varit inplanerade under året. En informationsbroschyr har tryckts upp 
med allmän info om avrinningsområdet och vattenrådets roll. 
 
Virån/O-hamnsbygden 
Denna förening har tidigare år drivit en del frågor främst kring Döderhultsbäcken.  
I år har man tagit upp frågan om fiskväg vid dammen i Fårbokvarn som ägs av ABB. Detta rör Viråns norra 
förgrening. 
En förprojektering ska ske och styrelsen har försetts med information kring hur de kan finansiera en sådan 
för att sedan kunna presentera detta för ABB innan våren 2018.  
2018 ska nämligen dammluckorna renoveras och då vore det lämpligt med en miljöanpassning samtidigt, 
särskilt när dammen ligger i ett Natura2000-område. 

4. Ölands Vattenråd 
http://www.vattenorganisationer.se/oland/ 
 
I styrelsen finns representanter från markägare, sportfiske, yrkesfiske, naturskyddsförening, 
lantbrukare och campingnäring.  
 
Sedan november 2016 har vattenrådets verksamhet varit: 
 
• Bevakning av Gripen Gas AB undersökningstillstånd. Just nu måste företaget lämna in en 

arbetsplan till Bergsstaten. 
• Kunskapskväll i november 2016 om vattnets förekomst och betydelse i historiskt perspek-

tiv. Jan-Henrik Fallgren berättade om sin kartläggning av de våtmarker som var tätt kopp-
lade med den historiska bebyggelsen. Nu finns ungefär 1/7 av den ursprungliga våtmarks-
ytan kvar på Öland. 

• Vårexkursion till gäddlek i Harfjärden där vi också fick en presentation av Linnéuniversite-
tets undersökning på gäddpopulationen i våtmarken. 

• Vårexkursion till Frösslundabäcken och visning av bäckekologi. Med hjälp av håvar och van-
nor fick deltagarna se på livet i en bäck. 

• Vattenrådet har fått pris för sitt arbete. I maj erhöll pris från Ölandsstiftelsen 150 000 kr. 
Medlen kommer att fördelas av styrelsen till åtgärder som gagnar Ölands vatten. 

• Banderollerna med texten Save water har varit upphängda längs väg 136 stora delar av 
året. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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• I samverkan med andra vattenråden har vi deltagit i filmutbildning och medverkan i kom-
mande informationsfilm. 

• Medverkan med information och samtal på Mat i världsarvet, en matfestival för det 
öländska kulturlandskapet.  

• Medverkan i Ottenby Naturrums LONA-projekt genom klassexkursioner som fått se och 
undersöka livet i Östersjön. 

• Höstbål för Östersjön den 26/8 anordnades i sju hamnar, Böda, Sandvik, Kårehamn, Stora 
Rör, Bläsinge, Degerhamn och Gräsgård. Ytterligare minst två hamnar ordnade egna höst-
bål. Samverkan med vattenråd i Torsås och Kalmar om tema plast och mikroplast i havet. 

• Skrivelse till kommunstyrelserna med förslag på långsiktiga åtgärder och samverkan för 
ökad grundvattenbildning.  

• Kommande kunskapskväll 9/11 Det öländska lantbrukets vattenvardag med presentationer 
av olika lantbruksföretags inriktningar och hur de hanterat vattenbristen och ser på vatten-
brist i framtiden, samt paneldiskussion. 

• Nyhetsbrevet har utkommit med två nummer. Där redogör vattenrådet för aktiviteter och 
rapporterar från verksamheten. 

 
 
 

 
Vattendragsvandring vid Frösslundsbäcken på Öland, maj 2017 
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Naturvårdsverket +  HaV 

LOVA 
AVSÄNDARE: Havs- och vattenmyndigheten 
DEADLINE:  28 februari 2018 , Årligen sista november 
 
Källa: Havs- och Vattenmyndigheten, stöd sökes hos länsstyrelserna 
 
Syfte: Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget.  
Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 
2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergöd-
ningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat. 
 
Information om nya LOVA-förordningen samt nya medel finns på Länsstyrelsens hemsida här och här . 
Ändringarna i förordningen och all tillgänglig information finns på HaV’s hemsida.  
Kommuner och ideella sammanslutningar kan ensamt eller i ansökan ansöka om medel för lokala vatten-
vårdsprojekt hos Länsstyrelsen. 
Detta får LOVA-bidraget användas till 

 Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsäm-
nen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön. 

 Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön. 

 Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn). 

 Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller 
god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.  

En ny vikarie gällande LOVA: John-John Bertholdsson John-john.bertholdsson@lansstyrelsen.se, 

Havs- och vattenmiljöanslaget (1:12) 

Avsändare: Havs- och vattenmyndigheten 
Deadline: Löpande 
 
Syfte: Stärka länsstyrelserna åtgärdsarbete vad gäller kustvatten, vikar och skär. Insatser för exempelvis 
restaurering, kustvattenplanering, åtgärdsstrategier för fysisk påverkan och biologisk återställning, fred-
ningsområde samt kartläggning av påverkan kan sökas medel för. Projekt bör fokusera på åtgärder som 
saknar tydlig ägare där inte förorenaren själv kan bekosta åtgärder. 
Projekt som kan kopplas till åtgärdsprogramet, uppvisa kostnadseffektivitet, innefatta stor samverkan, 
vara gränsöverskridande med brett deltagande premieras. Så även långsiktiga projekt som planerar att 
samfinansiera med andra bidragsställen, tidigare har kunnat uppvisa positiva resultat eller innebär fort-
sättning av tidigare goda projekt. 
 
Tidsaspekt: Länsstyrelser vill löpande ha in goda projektförslag då utlysningar kan komma med kort varsel 
från havs- och vattenmyndigheten  
 
14 miljoner 
Sökande: Länsstyrelsen söker och bör ha samordnande projektägareansvaret men kan delegera ut utfö-
rande av projektet till kommun eller vattenvårdsförbund eller dylikt. Vissa länsstyrelser efterlyser goda 
idéer att skicka in till Hav- och Vattenmyndigheten. Varje länsstyrelse kan endast skicka in två projekt en-
ligt instruktioner.  

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2017/sidor/lova-bidrag-2017-12-22.aspx/
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/atgardsarbete-for-battre-vattenkvalitet/lova-lokala-vattenvardsprojekt/Pages/index.aspx?keyword=lova
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
mailto:John-john.bertholdsson@lansstyrelsen.se
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Våtmarkssatsningen via LONA 
Avsändare: Naturvårdsverket 
Deadline: 2018/04/10 
 
I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning för anläggande och restaurering av våtmarker.  
Syftet med våtmarkssatsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vatten-
flöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också bidra till biologisk mångfald och minskad övergöd-
ning. Det är prioriterat att få rätt våtmark på rätt plats. Därför kommer bidrag kunna ges för att ta fram 
mer kunskap och även för att ta fram underlag inför de miljöbalksprövningar som kan behövas.  
Planen är att medel till våtmarkssatsningen ska fördelas till kommunerna genom LONA, den lokala natur-
vårdssatsningen, samt till länsstyrelserna.  
Projekten ska bidra till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket kommer att 
kunna stötta med bidrag upp till 90 % av kostnaden för restaurering och anläggande av våtmarker i syfte 
att stärka landskapets förmåga att hålla kvar vatten eller utjämna vattenflöden, 

 förbättra grundvattenbildningen, 

 förbättra vattenkvaliteten, 

 bidra till den biologiska mångfalden, 

 minska klimatpåverkan, 

 åstadkomma anpassningar till ett förändrat klimat. 
Bidrag kommer också kunna ges till 

 kunskapsuppbyggnad, 

 framtagande av underlag eller 

 annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker. 
Sökande: kommuner eller aktör med avtal med kommunen 
Tidsaspekter: 10 april 2018, kan komma ytterligare utlysning till hösten 
Finansieringsaspekter: Totalt 200 miljoner årligen i tre år. Vanligen 50% men kan finansieras upp till 90% 
Kontaperson LONA:  Jönsson Per Markus Per-Markus.Jonsson@lansstyrelsen.se 
Länk till källa LONA 
Länk till källa, våtmarkssatsningen 

Statligt fiskevårdsbidrag 
Årligen avsätts medel i statsbudgeten till fiskevård i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten beslutar med 
stöd av regleringsbrevet och förordningen (SFS 1998:1343) om hur anslaget "1:12 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö" skall disponeras under budgetåret.  
Bidrag lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl 
kan bidrag lämnas med högre andel av kostnaden. 
Vad som krävs för att få bidrag: Stödberättigade åtgärder kan t.ex. vara fisketillsyn på kusten, bildande av 
fiskevårdsområden, biotopvård, fiskvägar och insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar.  
 
Ansökan: Din ansökan om fiskevårdsbidrag skall göras direkt till Länsstyrelsen. Ansökan till Länsstyrelsen 
kan med fördel lämnas in året innan genomförandet av tänkt fiskevårdsåtgärd. Utbetalning sker efter det 
att åtgärden är genomförd och slutredovisad vilket ska ske före utgången av det år inom vilket bidraget 
beviljas.  

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/fiske/fiskevard/Pages/fiskevardsbidrag.aspx 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
mailto:Per-Markus.Jonsson@lansstyrelsen.se
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/fiske/fiskevard/Pages/fiskevardsbidrag.aspx
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Innovationer för hållbara städer  
Avsändare: Naturvårdsverket 
Deadline: 1-28 feb och hösten 2018 
Status: nästa utlysning öppnar våren 2018 
Syfte: Naturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avance-
rade systemlösningar i stadsmiljön. Naturvårdsverkets förhoppning är att projekten ska leda till fler inve-
steringsbeslut i spetstekniker och avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket 
goda effekter på stadens hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) Med spetsteknik menar Natur-
vårdsverket en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad. 
Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av tekniska eller andra delsy-
stem i en stad så att betydande synergieffekter och miljönytta uppnås 
Bidraget utlyses av Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten. Totalt kommer 68 miljoner kronor 
att fördelas under åren 2016 till 2019, 17 miljoner årligen. Satsningen genomförs som en del av regerin-
gens investeringar för klimatet.  
Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering för användning av spetstekniker och avancerade 
systemlösningar i stadsmiljöer.Projekten ska utarbeta det underlag som behövs för att beställaren ska 
kunna fatta ett beslut om investering. Det kan till exempel handla om tekniska utredningar och tester 
kopplade till lokala förutsättningar, framtagning av kalkyler för investering och drift samt hitta hållbara 
finansieringslösningar för genomförandet. 
Målsättningen är att koncepten ska vara färdigutvecklade och redo för genomförande eller marknadsin-
troduktion när förstudien är genomförd. Några ytterligare studier eller projekteringsarbete bör då inte 
vara nödvändiga. Stödet får inte användas för forskning eller finansiering av åtgärder eller investeringar. 
Stödet ska leda till investeringar i Sverige 
Sökande: Företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, landsting, organisationer och 
stiftelser. Stöd kan sökas av en ensam aktör eller av flera samarbetspartners. Stöd kan inte sökas av en-
skilda personer.  
Tidsaspekter: Under 2018 genomförs två ansökningsomgångar, 1-28 februari och den andra hösten 2018. 
Ekonomiska aspekter: 50-70% men stödet kan finansiera upp till 100 % av projektet. Totalt finns 17 
miljoner kronor per år i utlysningen (2016-2019). 

Skrivarstöd för LIFE      
Avsändare: Naturvårdsverket 
Deadline: 16 feb 2018 
Typ: Bidrag/stöd, hanteras av Naturvårdsverket 
Syfte: Skrivarstöd för ansökan 
. Du kan få skrivarstöd varje år för att ta fram din LIFE-ansökan. 
•Området natur och biologisk mångfald. Nästa utlysning blir i slutet av november 2016. Kontakt: Natur-
vårdsverket.  
•Vattenområdet. Nästa utlysning blir i slutet av november 2016. Kontakt: Havs- och vattenmyndigheten. 
•Klimatområdet och för projekt inom miljö och resurseffektivitet. Nästa utlysning blir innan sommaren 
2016. Kontakt: Energimyndigheten. 
Sökande: Aktör som avser att ta fram en ansökan till EU:s LIFE-program 
Kontakt 
Miljö och Klimat: Elisabeth Gärdin,, Natur och Biologisk mångfald: Josefin Olsson, 
E-post till båda: LIFESweden@naturvardsverket.se 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-
LIFE/ 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/
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Jordbruksverket 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 
Avsändare: Jordbruksverket 
Deadline: 2020, specifika datum under de olika stöden 
 
Typ: Olika typer av stöd och investeringar 
Status: Öppen för ansökningar 
Syfte: Regeringen har beslutat om landsbygdsprogrammet som EU-kommissionen nu har godkänt. Inom 
ramen för Fund Finders fokusområde nämns nedan ett par av de områden som Landsbygdsprogrammet 
erhåller stöd för. Programmet är dock brett och ger stöd åt ett brett spektra av satsningar, från småskalig 
infrastruktur, skogsbruk, bredband och andra grundläggande tjänster på landsbygden samt företagsstöd 
till jord- och lantbruksverksamheter. 
Kompetensutveckling och rådgivning 2015-2020 
Detta är ett brett stöd som syftar till ökad kompetens inom jordbruk, skog, trädgård samt rennäring. Det 
är till för att skapa: ökad konkurrenskraft ,  förbättra kompetensen inom miljö och klimat för att återställa, 
bevara och förbättra den biologiska mångfaldenutveckla småföretag och arbetstillfällen på landsbygden  
 
Miljöinvesteringar 
Du kan få stöd till miljöinvesteringar som förbättrar miljön. 
Anlägga tvåstegsdiken 
Reglerbar dränering 
Våtmarker och dammar 
Förbättrad vattenkvalité 
Miljöersättningar 
När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 
- minskat kväveläckage (vallodling och vårbearbeta) 
- skyddszoner (skyddszoner längs vattendrag och för anpassade skyddszoner) 
- skötsel av våtmarker och dammar 
-vallodling 
Stöd för ekologisk produktion 
Ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion 
Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion 
från och med 2015 inom landsbygdsprogrammet. Ersättningen finns för att vi ska öka den ekologiska pro-
duktionen. Om du vill ställa om till ekologisk produktion ska du i stället söka ersättning för omställning till 
ekologisk produktion. De villkoren är i stort sett samma men åtagandet är bara tvåårigt. Du kan läsa mer 
om ersättningarna för ekologisk produktion under vår stödflik. 
Stöd för försök och utveckling inom ekologisk odling 
Forskare, institut och organisationer kan söka stöd för försöks- och utvecklingsverksamhet inom ekologisk 
produktion. 
Företags- och projektstöd, landsbygd 
Företags- och projektstöd syftar till att stödja investeringar inom en lång rad områden på landsbygden, 
bland annat:  jordbruk, trädgård och rennäring, -förädlingsstöd, förnybar energi, biogas, nya jobb på 
landsbygden, småskalig infrastruktur, rekreation och turism, natur- och kulturmiljöer 
 
Ekonomiska aspekter: Storleken på stöd varierar. Se länk för detaljer. 
Länk till källa 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/kompetensutvecklingochradgivning.4.38ad96214d87f04cef408c2.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/miljoinvesteringar.4.6ae223614dda2c3dbc4735e.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar.4.4b3f0532150f4b827c7e3d87.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar.4.4b3f0532150f4b827c7e3d87.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/ersattningarforekologiskproduktion.4.298633071512cad55d4c0532.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/ersattningarforekologiskproduktion.4.298633071512cad55d4c0532.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/ersattningarforekologiskproduktion.4.298633071512cad55d4c0532.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/miljoutvarderingarforsokochutveckling/forsokochutveckling.4.2c4b2c401409a334931d197.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/miljoutvarderingarforsokochutveckling/forsokochutveckling.4.2c4b2c401409a334931d197.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar.4.6ae223614dda2c3dbc44ec8.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html
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Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 
Avsändare: Jordbruksverket 
Deadline: Se källa för mer information 
Typ: Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden som hanteras av Jordbruksverket 
Syfte: Stöd dels för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i 
Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitken och olika EU-miljödirektiv. De övergri-
pande målet i programmet är att: öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag; skydda miljön 
och främja en hållbar användning av resurser; och att främja sysselsättning. 
Det finns sex prioriterade områden inom programmet: 

 Prioritering 1: Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraf-
tigt och kunskapsbaserat fiske. 

 Prioritering 2: Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraf-
tigt och kunskapsbaserat vattenbruk. 

 Prioritering 3: Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. 

 Prioritering 4: Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd ut-
veckling. 

 Prioritering 5: Främjande av saluföring och beredning. 

 Prioritering 6: Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken  
 
Stöd i havs- och fiskeriprogrammet 
Fiske 
 
Miljöåtgärder 

 Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete 

 Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp 

 Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald 

 Bevarandeprojekt för skyddade områden 

 Skydd av havsmiljön 

 Öka kunskapen om havsmiljön 
 
Vattenbruk 

 Produktiva investeringar inom vattenbruk 

 Miljöinvesteringar inom vattenbruk 

 Startstöd för hållbara vattenbruksföretag 

 Djurs hälsa och välbefinnande 

 Innovationsprojekt inom vattenbruk 

 Kommunal planering av vattenbruk 

 Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk 
 
Beredning  
Producentorganisationer och saluföring 
  
Totalt 172,9 miljoner euro i programmet. Aktörer kan få olika stort stöd, upp till 100 % för offentliga aktö-
rer, sjunkande skala ner till 30 % för stora företag.  
Ansökan kan skickas in kontinuerligt. 
Länk till källa 
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/fiske.4.67a3fb0114e2212f0688bec4.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder.4.179aee9615156e727632f5fe.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder/utvecklingavbevarandeatgarderochregionaltsamarbete.4.67a3fb0114e2212f0688c3bb.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder/samlainforloradefiskeredskapellermarintskrap.4.67a3fb0114e2212f0688ca5f.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder/bevarandeprojektforattaterstallaakvatiskmangfald.4.67a3fb0114e2212f0688ca6c.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder/bevarandeprojektforskyddadeomraden.4.67a3fb0114e2212f0688ca79.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder/skyddavhavsmiljon.4.67a3fb0114e2212f0688e1c2.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/miljoatgarder/okakunskapenomhavsmiljon.4.67a3fb0114e2212f0688e1cf.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk.4.67a3fb0114e2212f0688cfec.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk/produktivainvesteringar.4.67a3fb0114e2212f0688d30b.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk/miljoinvesteringar.4.67a3fb0114e2212f0688d4cb.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk/startstodforhallbaravattenbruksforetag.4.7c2cc79f14e67c69eb513fef.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk/djurshalsaochvalbefinnande.4.67a3fb0114e2212f0688d592.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk/innovationsprojekt.4.7c2cc79f14e67c69eb514e0d.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk/kommunalplaneringavvattenbruk.4.67a3fb0114e2212f0688d583.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk/kompetensutvecklingochinformationsinsatser.4.67a3fb0114e2212f0688d5a4.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/beredning.4.179aee9615156e7276334811.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/producentorganisationerochsaluforing.4.67a3fb0114e2212f0688d618.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/havsochfiskeriprogrammet20142020.4.688ba44d13e5e4787a08000568.html
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LEADER 
Från och med 2016 kan man söka bidrag igen i Leaderområden som utgör en del av lokalt ledd utveckling 
inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.  Din idé måste passa in på tre sätt: Geografin, Leadermetoden 
samt områdets Utvecklingsstrategi. 
 
Leadermetoden kännetecknas av underifrånperspektiv, samverkan, lokal förankring, nyskapande, egenin-
satser, nätverkande, långsiktighet samt överförbarhet. Leaderprojekt är ofta lite mindre och tar avstamp i 
lokala vardagsbehov. Folk kommer i dialog överens om vad som behöver göras och hur. Medverkan är 
bred eftersom möjligheterna ofta kräver sektoröverskridande insatser och samarbete. Stort engagemang 
och ideella insatser kompletterar det ekonomiska stödet. Stämmer projektidén med mycket av detta, eller 
kunna anpassas till det, kan den bli ett leaderprojekt.   (källa: kustlandet.com) 
Man söker numera direkt på jordbruksverkets hemsida. Först anmäler man en projektidé (steg1) och se-
dan jobbar man, ofta med hjälp av Leaderkontoret, med att färdigställa steg 2.  
Info: www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/guidetilletjansten 
Undantagen är mikrostöd, startgas och paraplyprojekt, dessa söker man direkt på leaderkontoren. 
Leaderområdets styrgrupp besluter, med hjälp av strategin och urvalskriterier, vilka projekt prioriteras. 
Efter ditt projekt prioriteras lämnas projektet in till Jordbruksverket för att få ett myndighetsbeslut.  
Man får börja med sitt projekt efter projektet har skickats in på JBV sida, på egen ”risk”. 
OBS: Ideell tid i projektet måste anges och redovisas, även om den längre gäller som medfinansiering! 

Leaderområde Kusltandet 
http://www.kustlandet.com/ 
Omfattar: Västervik, del av Oskarshamn (främst öster om E22) och Mönsterås kommun. Västervik tätort är 
undertagen. 
 
Mikrostöd, det enklaste stödet. Stöd till förstudier/ utvecklingsinsatser. max 30.000 Riktar främst mot 
föreningar,  kan även vara enskilda personer. Skicka in intresseanmälan via hemsidan kustlandet.com 
 
Projektstöd: Landsbygdsfonden 
Maxstöd: 2,5 miljon och bäst att projektet redan har en viss del offentlig medfinansiering av tex kommu-
nen. 
 
Intressant för kustmiljö- och vattenfrågor är främst följande punkter i strategin:  
Förbättringar av natur- och kulturmiljö samt Bättre resiliens och ökad hållbarhet.  
Om projektet dessutom skapar fler arbetstillfälle, öka konkurrenskraftighet, öka boende, bättre samver-
kan och rikare föreningsliv eller andra punkter i strategin, får projektet ännu mer poäng.  
 
Man kan tänka på miljöprojekt, insatser för att uppnå miljömålen, naturvårdsinsatser, öka kunskap samt 
informationsspridning. Inte rena fiskevårdsprojekt dock.  
Viktigt är också att projektet byggs på Leadermetoden. 
 
Ur Kustlandets utvecklingsstrategi: 
Natur- och kulturmiljö 
Uthålliga förutsättningar för lokalt näringsliv, boende och rekreation kräver god status på Kustlandets na-
tur- och kulturmiljöer. Luften, markerna och vattnen är viktiga delar av områdets attraktivitet och grunden 
för många näringar. Vissa miljöer behöver brukas mer, eller så kan deras produktionskapacitet ökas, andra 
är överutnyttjade eller skadade. Metoder och förvaltningsformer behöver kontinuerligt förbättras. Kust-
landet ska med hjälp av leadermetoden stödja projekt med målsättning att: 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/guidetilletjansten
http://www.kustlandet.com/
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• reducera utsläpp av miljögifter och övergödande ämnen 
• stärka flora och fauna på land och i vatten 
• vårda och återskapa viktiga biotoper och kulturmiljöer 
• genom samverkan och samarbete effektivisera miljövården 
• genom informationsinsatser och utbildning sprida kunskap och påverka beteenden som bidrar till ett 
hållbart brukande 
• bilda nya effektivare organisationsformer för förvaltning av naturresurser, särskilt lokal förvaltning 
• tillgängliggöra naturen för det rörliga friluftslivet 
• utöka resurser för lokal natur- och kulturmiljövård 
• öka kunskapen om status, orsaker och möjliga lösningar 
• bevara kulturhistoriska miljöer, objekt och traditioner som stärker områdets generella attraktivitet 
• bidra till lösning av kontroversiella frågor 
• bidra till uppfyllandet av nationella och regionala miljömål 
 
Åven till projekt som syftar på att samarbete över Leadergränser kan man söka stöd hos Kustlandet: 
Samverkan 
Inom merparten av ovan nämnda insatsområden finns möjligheter till samordningsvinster, erfarenhetsut-
byte och kunskapsöverföring med ett eller flera andra leaderområden, i Sverige och EU. Kustlandet ska 
därför med hjälp av leadermetoden stödja projekt med målsättning att: 
• genom regional, nationell och transnationell samverkan skapa ömsesidig nytta och mervärde 
• förbättra Östersjöns miljö 
• främja turism, handel och kommunikationer 
• öka utbytet mellan ideella föreningar och ungdomar 
 

Leaderområde SydOstleader 
http://sydostleader.se/ 
 
Deras idé:  Gränsöverskridande samarbeten för att främja lokal utveckling, tillväxt, mångfald och attrakti-
vitet. - Blå tillväxt skapar ekologiskt hållbara, lokalt förvaltade fiskebestånd och en bättre miljö. - Grön 
tillväxt skapas genom exportmogna destinationer och lokalproducerade primörer. 
 
Omfattar: Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro,  Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, 
Torsås och Uppvidinge kommuner. Därutöver omfattas även hela sjön Åsnen och södra Kalmarsund samt 
Öland fiske- och farvatten av vår Havs- och fiskefond. 

Relevanta fonder: Landsbygdsutvecklingsfonden (50 miljon), Havs- och fiskerifonden (9,5 miljon), ev. soci-
al fonden (4 miljon) 

2018 kommer det finnas även möjlighet att söka paraplyprojekt (dvs projekt med budget upp till 30tkr). Ta 
kontakt med kansliet om villkor och möjligheterna 

Havs- och fiskerifonden används för att skapa hållbart utnyttjande inom fiske och vattenbruk. Vi har kallat 
denna utveckling ”Ökat värde utan ökat uttag” genom ökad kvalitet och nya produkter. Denna fond an-
vänds även till att skapa hållbar utveckling med ett helhetsgrepp inom vattenmiljön från sjöar och avrin-
ningsområden till kust och hav.   

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://sydostleader.se/
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I utvecklingsprojekt, där yrkesfiske, vattenbruk eller miljöåtgärder för hav, åar eller sjöar har fokus, är in-
riktningen Havs- och fiskerifonden. Om det däremot avser åtgärder för fisketurism så används lämpligen 
Landsbygdsfonden. 

Urval som av målarbetet som kan passa KSK projekt/mål. Läs gärna hela utvecklingsplanen för att kolla om 
det finns anknytningspunkter till just din idé 
 

 Attraktionskraft, Delmål 3: Skapa attraktionskraft genom miljöförbättrande åtgärder 

 Fisk- och vattenområden:  
o Delmål 1: Att utveckla och testa en lokal/regional samförvaltningsmodell,  
o Delmål 2: Förbättra miljön i vattenavrinningsområden och i havet,  
o Delmål 3: kvalitetsförbättringar-produktutveckling och diversifiering 

 Miljö, energi och klimat:   
o Delmål 1: Levande sjöar, kust, skärgård och vattendrag – vattenmiljö i balans. Identifiera 

och utveckla samverkansprojekt  
o Delmål 2: Samverkansmodeller för gemensamma åtgärder inom och utom området. Kom-

petensutveckling.  
o Delmål 3: stärka nätverk 

 Strategiska samarbeten: vattenmiljöfrågor, vattenråd, mm 

  

Lokal utveckling Kalmar-Öland 
http://www.kalmaroland.se/ 
Område: Kalmar kommun och Ölands kommuner 
Startgas/mikrostödprojekt, tex förstudier, projektering, studieresa. Enkel ansökan via hemsidan 
Enskilda, organisationer och/eller företag kan söka stöd för en eller flera delaktiviteter (checkar), det vik-
tiga är att projektet genomförs i enlighet med Leadermetoden. Leadermetoden är samverkan mellan of-
fentlig-, ideell sektor och näringslivet 
 
Grundläggande begränsningar och krav. 

- Maximalt antal delaktiviteter (checkar) per stödmottagare:3 st om 5 000 kr. 
- Längd på aktiviteten/delprojektet:6 mån. 
- Medfinansiering: Ideell tid motsvarande 2 500 kr per 5 000 kr. (En ideell timme är värd 200kr) 
 

Leaderområde Astrid Lindgrens Hembygd:  
Område: Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och västra delen av Oskarshamns kommun, 
http://www.astridlindgrenshembygd.se/ 
 
Vatten och hav saknas som mål eller insatsområde, mycket fokus på föreningslivet och besöksnäring. Möj-
lighet t.ex. att ta vara till naturresurser för att utveckla besöksnäring samt ungdomsperspektivet. 
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.kalmaroland.se/
http://www.astridlindgrenshembygd.se/
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Regionförbundet 

Regionala projektmedel (1:1 medel)  
AVSÄNDARE: Regionförbundet 
DEADLINE: Löpande 

 

Regionala projektmedel är ett anslag från regeringen till åtgärder som skapar regional tillväxt och 

utveckling inom de fokusområden som anges i vår RUS. Finansiering i form av regionala projekt-

medel kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. De som kan söka är juridiska or-

ganisationer, främst kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella föreningar, med 

flera 

Man kan med 1:1 medel göra en förstudie som tar fram ett underlag för en projektansökan tex Ho-

rizon.  

 
https://rfkl.se/sv/Projekt/Projektfinansiering/Projektguiden/Webbansokan/ 

Vinnova 

RE:Source - Innovationer för hållbar materialanvändning: Utveckling 
och demonstration 
Avsändare: Energimyndigheten, Vinnova 
Deadline: 2018/02/06 
 
Syfte: I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som vill utveckla och demonstrera innovationsbase-
rade lösningar med stor potential att bidra till cirkulär ekonomi och en hållbar resurs- och avfallshantering 
i samhälle och industri.  
Lösningarna ska kunna möjliggöra ett effektivt materialutnyttjande i produkter under deras livscykler 
och/eller en hållbar återvinning av material eller energi ur avfall och restprodukter. 
  
Följande områden är av särskilt intresse inom utlysningen:  

 Produkter eller tjänster utformade för ökad resurseffektivitet och/eller cirkulär ekonomi.  

 Affärsmodeller och samarbetsformer utformade för ökad resurseffektivitet och/eller cirkulär eko-
nomi.  

 Påverkan på beteendemönster hos privatpersoner och organisationer för att uppnå mer hållbar 
konsumtion och produktanvändning.  

 Ökad användning av sekundära råvaror.  

 Effektivare avgiftning av avfall för att möjliggöra ökad materialåtervinning.  

 Effektivare energiutvinning ur avfall som är olämpligt för materialåtervinning.  

 Biologiska processer som ger attraktiva råvaror och/eller energiprodukter från avfall.  

 Koncept för förändrad logistik och ”supply chain management” som möjliggör mer hållbar resurs- 
och avfallshantering genom till exempel ökad återanvändning, insamling av avfall och/eller cirku-
lering av resurser.  

 Digitaliseringslösningar som tillämpade på resurs- och avfallshantering kan möjliggöra omfattande 
effektivisering, förbättrad arbetsmiljö, eller nya, hållbara produkter eller tjänster. 

  

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
https://rfkl.se/sv/Projekt/Projektfinansiering/Projektguiden/Webbansokan/
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Sökande: Sökande till utlysningen ska vara juridiska personer, som t.ex. företag, offentliga aktörer, ideella 
föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, med verksamhet i Sve-
rige. 
  
Ekonomiska aspekter: Denna utlysning har en budget på 45 miljoner kronor och erbjuder möjlighet till 
finansiering av tre projektformer: Förprojekt, som kan få stöd med högst 500 000 kronor (75 procent av 
projektkostnaderna); Innovationsprojekt, som kan få stöd med högst 3 000 000 kronor (50 procent av 
projektkostnaderna); Demonstrationsprojekt, som kan få stöd med högst 5 000 000 kronor (25 procent av 
projektkostnaderna). 
Länk till källa  
Kommentar: Utlysningen den 6 feb lämpar sig för exempelvis projekt som vill sluta kretsloppet för fosfor 
och återvinna fosfor från havet alternativt återvinna från landbaserade källor som exempelvis gödsel. 

RE:Source Idéprojekt - förebyggande av avfall 

Avsändare: Energimyndigheten, Vinnova 
Deadline: 2018/02/06 
 
Syfte: Utlysningen syftar till att möjliggöra prövning av idéer till nyskapande lösningar som har potential 
att kraftigt bidra till förbättrad materialeffektivitet och minskade avfallsmängder. Projekt som kan få stöd 
inom denna utlysning ska utreda förutsättningarna för att realisera en idé som representerar radikalt 
nytänkande, har en hög innovationshöjd samt stor potential att leda till systemförändringar och kraftigt 
minskade avfallsmängder. 
Sökande: Utlysningen riktar sig till företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, 
forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige. 
Tidsaspekter: Deadline 6 februari 2018. 
Ekonomiska aspekter: Utlysta medel är 3 miljoner kronor. 
Länk till källa 
Kommentar: Utlysningen den 6 feb lämpar sig för exempelvis projekt som vill sluta kretsloppet för fosfor 
och återvinna fosfor från havet alternativt återvinna från landbaserade källor som exempelvis gödsel 

Utmaningsdriven innovation - Steg 1  
Avsändare: Vinnova 
Deadline: deadline i april och november 2018. 
 
Syfte: Utlysningen syftar till att stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lös-
ningar på fyra identifierade samhällsutmaningar genom vidareutveckling av en idé och konstellation. Ge-
nomförandetid är cirka 9 månader. 

 
 

 
 

Sökande: Konstellationer bestående av minst tre projektparter.  
Tidsaspekter: Ingen information f.n. 
Ekonomiska aspekter: För initieringssteget max 500 000 kr per projekt och max 80% av projektets totala 
kostnader. Tanken är att i ett senare skede söka för genomförandefasen. 
Länk till källa 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/innovationer-for-hallbar-materialanvandning-utveckling-och-demonstration/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/ideprojekt-forebyggande-av-avfall/
https://www.vinnova.se/e/utmaningsdriven-innovation-steg-1-initiering/utmaningsdriven-innovation-steg-1-initiering-2018-var/
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Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan 
Avsändare: Vinnova 
Deadline: 2018/07/03 
 
Syfte: Att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifi-
ka tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på innovationsmiljöernas bidrag till omställning och 
förnyelse. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksam-
het, forskning och politiska aktörer. 
Sökande: Klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samar-
betskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse.  
Tidsaspekter: Deadline 3 juli 2018 kl 14.00. 
Ekonomiska aspekter: 2–8 miljoner kronor per år i upp till 10 år. 
Länk till källa: https://www.vinnova.se/e/vinnvaxt-2019/vinnvaxt-2019-fullstandig-ansokan/  
 
Kommentar: denna ansökan lämpar sig för en större regionalansökan för att bli ett område som I alla led 
lifter vatten som huvudfokus ex smart water. 
 

Horizon2020 

Utlysning: Sustainable Blue Economy call 
Avsändare: Horizon 2020, EASME 
Deadline: 2018/02/28 
 
Beskrivning:  
Status: Öppen. 
Syfte: Europeiska marina fiskerifonden utlyser ansökningar inom  "hållbar blå ekonomi" som med fokus på 
innovation och marint skräp. Ansökan innefattar totalt 145 miljoner kr. Utlysningen syftar till att accele-
rera implementeringen av Europeiska marina policyn och sprida konceptet med blå ekonomi i Europa och 
medelhavet. Ansökan innefattar 4 utlysningar varav 1 och 2 är aktuella i Sverige (övriga för medelha-
vet).  Projekten ska stödja innovation och föra forskningsprojekt närmare till marknaden.   
Utlysning 1  Demonstration och marknad Demonstrationsprojekt för blå ekonomi. Totalt 80 miljoner i 
potten. Medel fördelas till projekt som innefattar innovativ teknik för att testa, sprida och skala upp nya 
näringar, tjänster och lösningar för blå ekonomi. Projektet ska underlätta för den nya tekniken eller marina 
tjänster att bli tillgängliga för marknaden  
Utlysning 2 Motverka marint skräp  Effektiva strategier och teknologier för att motverka marint skräp. 
Total budget 20 miljoner. Utlysningen stödjer konkreta metoder och teknologier för  
-reducering av volym och skada av marint skräp från havsbaserade källor 
- övervakning och kvantifiering av havsbaserat skräp  
- hållbar och resurseffektiv bortföring av-  och återvinning av havsbaserat marint skräp  
  
Sökande: Främst SME 
Ekonomiska aspekter: Utlysning 1: 10-15 miljoner Eu finansiering 65%. Utlysning 2: 2-5 miljoner Eu finan-
siering 80% 
Tidsaspekt: Utlysning 1: 28/2-18. Utlysning 2: 8/202018 
Länk till källa  

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
https://www.vinnova.se/e/vinnvaxt-2019/vinnvaxt-2019-fullstandig-ansokan/
https://www.vinnova.se/e/vinnvaxt-2019/vinnvaxt-2019-fullstandig-ansokan/
https://ec.europa.eu/easme/en/information-day-blue-growth-calls-under-emff
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Blue Growth 
Avsändare: Horizon 2020 
Deadline: 2019 
 
Beskrivning:  
Syfte: Blue Growth syftar till att på ett hållbart sätt nyttja nya resurser från havet inom olika marina och 
sjöbaserade näringar samtidigt som man skyddar biologisk mångfald och förbättrar klimatbeständigheten. 
Den stöder hållbar tillväxt inom marina och maritima sektorer genom en ansvarsfull förvaltning av marina 
resurser för friska, produktiva, säkra och motståndskraftiga hav som är nödvändiga för blomstrande eko-
system, klimatreglering, global livsmedelssäkerhet, människors hälsa, försörjning och tillväxt. 
 
Denna utlysning vill öka den blå ekonomin genom att: i) Förbättra vår kunskap om klimatförändringarnas 
påverkan på marina ekosystem och biologiska resurser ii) Bevarande och hållbart utnyttjande av marina 
och kustnära ekosystem samt biologiska resursers förmåga att leverera näring och hälsa. iii) Minska risken 
för investeringstunga projekt och öka blå innovationer på land och till sjöss för att utveckla nya biobase-
rade marina värdekedjor och öppna upp nya marknader. iv) Utveckla smarta och sammanhängande terri-
torier mellan land och hav. och v) Stärka det internationella forsknings- och innovationssamarbetet kring 
hav och hav, för att främja en globalt hållbar blå ekonomi. 
 
Sökande: Kan sökas av olika typer av aktörer, dock måste ansökan (i de flesta fall) omfatta representanter 
från minst tre länder inom EU. Icke-medlemsländer kan vara med i de fall de har skrivit på ett så kallat 
associationsavtal till Horizon 2020. 
 
Ekonomiska aspekter och tidsaspekt för de olika utlysningarna:  
Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme -13 feb, totalt 25 miljoner 
Blue Bioeconomy Public-Public Partnership -13 feb, totalt 80 miljoner 
Sustainable harvesting of marine biological resources -13 feb, steg 2 -11 sept , totalt 120 miljoner 
Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding -13 feb, totalt 180 miljoner 
Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators - 23 jan 2019 
Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea -23 jan 2019 
The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative -13 feb, totalt 40 miljoner 
All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship - 13 feb, steg två -11 sept, totalt 330 miljoner 
Länk till källa  

Sustainable Food Security  
Avsändare: Horizon 2020 
Deadline: 2019 
 
BESKRIVNING: Sustainable Food Security bidrar till forskning och innovation inom hantering av livsmedel-
sproduktion och näringsämnen i Europa. Programmet ska belysa ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionerna av livsmedelsproduktionen och hantera kopplingar mellan ekosystemtjänster och 
livsmedelproduktion. livsmedelskedja konsumenthälsa och välbefinnande. 
Sustainable Food Security syftar till: 

 leverera varierad och hälsosam mat från land och hav 

 öka resurseffektiviteten och miljöprestanda hos livsmedelssystem från primärproduktion till kon-
sumenter 

 förstå klimatförändringarnas inverkan på jordbruk, resurser och livsmedelskvalitet samt hantera 
effekterna av ett förändrat klimat.   

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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 minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från markanvändning, matproduktion och 
konsumtionspåverkan 

Sammantaget bidrar resultaten av finansierade aktiviteter till att skapa förutsättningar för ett dynamiskt 
och innovativt jordbruk och en livsmedelssektorer som lyckats göra produkter av hög kvalitet och höga 
miljöstandarder till en konkurrensfördel. Aktiviteterna hjälper till att säkerställa framtidens matproduktion 
I alltmer osäkra miljöförhållanden och rör sig mot resurs-smart, klimatsmart och "miljövänlig" produktion 
och konsumtion. 
 
Exempel på utlysningar  
Integrated system innovation in valorising urban biowaste 
Most of the biowaste produced in cities (such as garden and park waste, food and kitchen waste from 
households, restaurants, caterers and retail premises), as well as sewage sludge from urban wastewater 
treatment plants are processed into compost and biogas used for energy recovery or even landfilled with-
out fully exploiting in a smart and innovative cascading fashion its potential as feedstock for valuable and 
precious compounds. New and emerging processing technologies can enable the recycling and valorisation 
of urban biowaste into higher-value biobased products (e.g. biobased chemicals and plastics, nutrients, 
human food or animal feed ingredients and proteins), thereby generating significant economic, social and 
environmental benefits. 
Alternative proteins for food and feed öppen 16 okt-18 - 23 jan-19 
While facing climate change and natural resource scarcity, ensuring sufficient, nutritious, safe and afford-
able food to a fast growing world population with changing dietary habits becomes increasingly challeng-
ing. The protein supply is in this respect most critical, both for human consumption and animal feed. Inte-
gration of a variety of new or alternative protein sources from both terrestrial and aquatic origin into new 
and/or existing processes or products needs to be explored, in order to develop and ensure more sustain-
able, resilient supply chains, featuring high consumer acceptability by a clean labelling approach and at-
tractive market opportunities. 
Climate-smart and resilient farming 23 feb-18, 23 jan-19 
In addition to finding effective solutions for greenhouse gas (GHG) mitigation such as reducing GHG emis-
sions and sequestering carbon below and above ground, farmers will need to adapt to climate change and 
develop farming systems resilient to fluctuating environmental and socio-economic conditions. Proposals 
shall improve the resilience of farming systems, including the livestock sector, to variable climatic condi-
tions and more extreme weather events through risk management strategies and innovations in field and 
regional landscape design. 
Biodiversity in action: across farmland and the value chain 13 feb, 11 sept, även 2019 
Agricultural biodiversity is understood to comprise all components of biological diversity that (i) are of 
relevance for food and agriculture and all components of biological diversity that (ii) constitute agro-
ecosystems. It is the result of highly dynamic interactions between the environment, genetic resources, 
agricultural practices and historical land management. The various dimensions of agricultural biodiversity 
play a significant role in conferring stability, resilience and adaptability to farming systems. Below ground 
biodiversity for example plays a major role in soil nutrient and water cycling, nutrient uptake by plants and 
in the control of plant diseases. 
Stepping up integrated pest management 13 feb, 11 sept,  
There is a need to develop and promote more cost-effective and sustainable Integrated Pest Management 
(IPM) options which are based on a holistic view of agro-ecosystems. 
Towards healthier and sustainable food 13 feb, 11 sept 
Increasingly, consumers are paying attention to healthier food diets, "healthy" food attributes (such as 
"freshness", "naturalness" and "nutritional value") and overall sustainability of production and processing 
methods. To meet these demands food production and processing need to further evolve in terms of bet-

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-25-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-17-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-19-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-06-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-16-2018.html
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ter preservation of the raw material and natural food properties while ensuring healthy, tasty and sustain-
able food. 
Integrated water management in small agricultural catchments 23 jan -19, 4 sept- 19 
Tackling both quantity and quality of water in small agricultural catchments provides a number of ad-
vantages. The number of hydrological processes and interactions can be analysed in detail which is not the 
case for large scale hydrological analyses. Usually issues of natural/small water retention[1] can be properly 
tackled at the smaller scale of an agricultural catchment. Equally, the local impact of climate change 
or/and changes in local micro-climate can also be analysed in an integrated way with other challenges of 
small scale catchments. At the level of the small agricultural catchment, water management supports not 
only sustainable agricultural production but also local ecosystems. A sufficient supply of water for sustain-
able crop production might become more important in the coming years 
Agri-Aqua Labs 13 feb, 11 sept 
Agriculture and aquaculture are increasingly knowledge-intensive sectors that need to be supported by 
advances in basic science domains in tandem with translational research. This nexus between basic and 
applied research requires specific openings for testing ideas and their potential application in plant and 
animal production, both terrestrial and aquatic. 
Highly efficient management of soil quality and land resources 13 feb, 11 sept 
Production, protection and remediation are the three major components for securing global food supply 
on limited land resources for the growing global population. As competition between urban, industri-
al/transportation and agricultural land uses increases, food production needs to be maintained on de-
creasing land areas. To achieve a new balance on a higher output level, with possibly less input is the ulti-
mate goal of resource use efficiency, sustainable management and competitiveness of agriculture. Land 
suitability-based management with prioritisation of targets (outputs) has to be in place and life cycle as-
sessment of nutrient flows need to be included. Harmonisation between environmental and social targets 
has to be made on the basis of common/harmonised data and parameters of soil and land. 

LIFE Delprogram Miljö                     
Avsändare: EU LIFE+ 
Deadline: Årligen (oftast tidig höst) 
 
Beskrivning:  
Typ: Ramprogram, hanteras av EU-kommissionen 
Syfte: Syftet är att främja genomförandet och integrationen av EUs miljö- och klimatmål i den övriga poli-
tiken och i praxis.  
  
Delprogram Miljö  
Delprogrammet Miljö har tre underprioriteringar:  
·         Miljö och resurseffektivitet 
·         Biologisk mångfald 
·         Miljöstyrning och information.   
Nedan hittar ni en sammanfattande beskrivning av vad projekt inom dessa områden kan omfatta:  
·         Politik- eller förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar på miljöproblem, särskilt sambandet 
miljö-hälsa, resurseffektivitet (upprepning, spridning/integrering) 
·         Integrerade strategier för genomförande av planer och program enligt EUs miljöpolitik (vatten, av-
fall, resurser) 
·         Kunskapsbas för effektivare övervakning och utvärdering av EUs miljöpolitik och miljölagstiftning 
·         Ökad medvetenhet om miljöfrågor: informations- och  kunskapsspridning, kunskapsutbyte, utbild-
ning, plattformar för samarbete 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-23-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-23-2019.html#fn1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-30-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-38-2018.html
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·         Effektivare efterlevnad och efterlevnadskontroll av EUs miljölagstiftning. 
  
LIFE-projekten kan sorteras in under fyra olika typer av projekt: 
·         Pilotprojekt –projekt som har hög innovationsgrad 
·         Demonstrationsprojekt –lägre krav på innovation, men ska tydligt syfta till att demonstrera resultat 
och sprida resultaten så att de kan komma fler till godo 
·         Information – projekt som syftar till kunskapsspridning 
·         Integrerade projekt –se nedan 
  
Från 2014 har en ny typ av projekt lanserats under delprogrammet Miljö som heter Integrerade projekt. 
Dessa ska vara storskaliga projekt som har omfattande territoriell täckning (tex flera städer) och som utgår 
ifrån en regional eller nationell plan eller strategi och implementerar genomförande av denna. Integrerade 
projekt ska även vara samfinansierade och ha minst en annan extern finansieringskälla utöver LIFE-
bidraget. För Integrerade projekt kan man även söka Tekniskt  stöd, dvs finansiellt  stöd  för  att  hjälpa  
sökande  att  utarbeta  integrerade projekt, vilket kan uppgå till högst 100 000  euro. 
För alla typer av projekt är det viktigt att lösningarna är relevanta på EU-nivå och resulterar i betydande 
miljönytta. Hög kostnadseffektivitet prioriteras också.  
Ekonomiska aspekter: Projektbudget ca 2-8 milj Euro och förväntad längd på ett projekt är ca 3-6 år. 
Finansiering med upp till 60%. Programbudget är 3,4 miljarder euro. 
Tidsaspekter: Programperiod 2014-2020. Årliga ansökningsdatum, vanligen tidig höst 
Sökande: En eller flera sökande. Observera att LIFE inte kräver partners från andra EU-länder. Privata och 
offentliga aktörer kan söka. 
Länk: läs mer på http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm eller kontakta oss för 
ytterligare information 
 

LIFE Delprogram Klimat    
Avsändare: EU LIFE+ 
Deadline: 2016/09/07- årligen 
 
Status: Öppen för ansökan. 
Typ: Ramprogram, hanteras av EU-kommissionen. Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i Sverige 
Syfte: Syftet är att främja genomförandet och integrationen av EUs miljö- och klimatmål i den övriga poli-
tiken och i praxis.  
 Delprogram Klimatpolitik har tre underprioriteringar:  
·         Begränsning av klimatförändringar 
·         Klimatanpassning 
·         Klimatstyrning och klimatinformation.  
 Nedan är en sammanfattande beskrivning av vad dessa kan omfatta:  
·         Politik- eller förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar för att begränsa klimatförändringar / 
klimatanpassning 
·         Kunskapsbas för genomförande av effektiva åtgärder för att begränsa följden av klimatförändringar / 
klimatanpassningsåtgärder 
·         Genomförande av integrerade strategier för begränsning/ anpassning på lokal, regional eller nation-
ell nivå 
·         Demonstration av innovativa tekniker, system, metoder, instrument för begränsning/ anpassning 
(upprepning, spridning eller integrering),  

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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·         Ökad medvetenhet om klimatfrågor: informations- och kunskapsspridning, kunskapsutbyte, utbild-
ning, plattformar för samarbete 
·         Effektivare efterlevnad och efterlevnadskontroll av EUs  klimatlagstiftning.  
  
LIFE-projekten kan sorteras in under fyra olika typer av projekt: 
·         Pilotprojekt –projekt som har hög innovationsgrad 
·         Demonstrationsprojekt –lägre krav på innovation, men ska tydligt syfta till att demonstrera resultat 
och sprida resultaten så att de kan komma fler till godo 
·         Information – projekt som syftar till kunskapsspridning 
För alla typer av projekt är det viktigt att lösningarna är relevanta på EU-nivå och resulterar i betydande 
miljönytta. Hög kostnadseffektivitet prioriteras också.  
Ekonomiska aspekter: Projektbudget ca 2-8 milj Euro och förväntad längd på ett projekt är ca 3-6 år.. 
Finansiering med upp till 60%. Programbudgeten är 3,4 miljarder euro. 
  
Tidsaspekter: Programperiod 2014-2020. Utlysningarna har deadline i september årligen. (Integrated Pro-
jects). 
 Sökande: En eller flera sökande. Observera att LIFE inte kräver partners från andra EU-länder. Privata och 
offentliga aktörer kan söka.  
Länk 

 

Tillväxtverket 

Utlysning: Strukturfondsprogram, 2014-2020 (ERUF)  
AVSÄNDARE: Tillväxtverket 
DEADLINE:  
Typ: EU-fond, hanteras av Tillväxtverket 
Syfte: De regionala strukturfondsprogrammen för 2014-2020 är nu godkända av EU och pengarna ur den 
regionala fonden ska gå till projekt som stärker innovation, entreprenörskap och grön ekonomi. Tillväxt-
verket är förvaltande myndighet och pengarna fördelas till åtta regionala program över hela Sverige, ett 
nationellt regionalfondsprogram och det gränsregionala samarbetsprogrammet.  
Utveckla konkurrenskraften i Småland och Öarna  
Innehållet i utlysningen bestäms under våren 2018 
Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna och utgår 
från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. 
Huvuddelen av pengarna inom programmet Småland och Öarna ska användas till satsningar för att ut-
veckla näringslivet i regionen. Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål. 
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft  
38 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Eftersom näringslivsutveckling är hu-
vudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här. 
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (21,8 MEuro) 
33 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. För att förnya näringslivet i regionen 
och skapa konkurrenskraft för företagen behöver samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sek-
tor öka ytterligare. 
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer  
15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Fokus ligger på transporter, men pro-
grammet ska även stödja utveckling och förbättring av användningen av förnybar energi. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional
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Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik  
10 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det handlar främst om utbyggnad av 
bredband med hög hastighet i de områden av regionen där det inte är kommersiellt motiverat för nät-
verksoperatörer att investera. 
  
Sökande: Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projekt-
idéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd. Projekten ska vara medfinansi-
erade av offentliga aktörer, nytt för de kommande sju åren är att även privata finansiärer kan bidra med 
medfinansiering. 
Finansiering: Totalt cirka 8 miljarder kronor ska fördelas till projekt som leder till investeringar i tillväxt och 
sysselsättning i hela Sverige. 
 
Tidsaspekter:  Det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna planerar att öppna utlysning 
2018:2 i mars 2018. 
Utlysningen planeras att vara öppen: 26 mars - 17 september 2018 
Notera att tidpunkten för utlysningen kan komma att ändras.  
Länk: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/planerade-utlysningar/planerade-
utlysningar/2017-11-02-utveckla-konkurrens---kraften-i-smaland-och-oarna.html 
 
Euprogram Småland och Öarna: https://tillvaxtverk https://rfkl.se/sv/Projekt/EU-program-och-
stod1/regionala-fonden-Smaland-
Oarna/et.se/euprogram/smalandochoarna.4.78c8919b153f0cf99ef262b.html 
 
Kommentar: 
Investeringar ges ej medel till rakt av men kan ges för test, uppvisning etc där syftet kan gynna hela reg-
ionen 

Medel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar  
Avsändare: Tillväxtverket 
Deadline: 2019/07/31 
Status: Öppen för löpande ansökningar. 
Syfte: Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar: för att utveckla den lokala servicen och där-
med förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, 
befolkning och besökare.  
Utlysningen av medel ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2, Samarbete – Stöd till utveckling 
inom jordbruk, livsmedel och skog samt pilotprojekt inom fokusområde 6b. 
Exempel på insatser kan vara:   
- Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service  
- Hållbara lokalt anpassade lösningar  
- Att tillgodose företagens behov av service  
- Att skapa attraktiva mötesplatser  
- Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder  
- Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor 
Sökande: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Stöd 
kan beviljas även till enskilda aktörer. 
Tidsaspekter: Tillväxtverket tar emot ansökningar löpande (till dess att annat anges). Projekt kan starta 
tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket. Projektet kan genomföras som längst fram till 31 juli 
2019. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/planerade-utlysningar/planerade-utlysningar/2017-11-02-utveckla-konkurrens---kraften-i-smaland-och-oarna.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/planerade-utlysningar/planerade-utlysningar/2017-11-02-utveckla-konkurrens---kraften-i-smaland-och-oarna.html
https://tillvaxtverket.se/euprogram/smalandochoarna.4.78c8919b153f0cf99ef262b.html
https://tillvaxtverket.se/euprogram/smalandochoarna.4.78c8919b153f0cf99ef262b.html
https://tillvaxtverket.se/euprogram/smalandochoarna.4.78c8919b153f0cf99ef262b.html
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Ekonomiska aspekter: Ansökan kan som minst omfatta 100 000 kr i sökt stöd. Stöd kan beviljas med max 
75 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer 
att krävas. 
https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/service-i-gles--och-landsbygder/projekt-for-
serviceutveckling.html 
 

INTERREG 

Interreg V - Interreg Europé                                                                     

internationell samverkan, kommunikation, kunskapsutbyte 
Avsändare: Interreg 
Deadline: Se källa för mer information 
Typ: Program, hanteras av Europeiska kommissionen 
Syfte: Interregprogrammen är EUs finansieringsprogram för att stärka ekonomisk och social utveckling och 
territoriell sammanhållning genom att stödja samarbete över nationsgränser. Interreg ger möjligheter för 
bland annat organisationer, myndigheter, universitet och högskolor, företag mfl att utveckla samarbete 
med motsvarande aktörer i andra EU-länder. I de flesta programmen är specifika geografiska områden 
utpekade. I några program kan samarbetet ske tvärs över hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i 
vissa fall delta i territoriella samarbetsprojekt.  
Det senaste Interreg-programmet löpte 2007-2013 och nu kommer en fortsättning i form av Interreg V -
 Interreg Europe.  
Ekonomiska aspekter: Programperioden 2014-2020 har en budget på cirka 359 miljoner Euro.  
Tidsaspekter: De första utlysningarna inom programmet väntas till våren 2015. 
Sökande: Sökande ska vara offentliga myndigheter eller liknande organisationer på nationell, regional och 
lokal nivå. Det kan vara universitetet, forskningsinstitut, intresseorganisationer andra organisationer som 
arbetar med bland annat turism, innovationer, miljö- och riskhantering och företagsstöd. I regel har pro-
grammen inte varit öppna för företag men dessa kan delta i projektet med egen finansiering.  
Länk till källa 

Interreg V B: Baltic Sea region programme (Östersjöprogrammet)   

internationell samverkan, kunskapsutbyte, innovationer, resurseffektivitet,  
Avsändare: Interreg 
Deadline: 2017/06/01 
Källa och typ: Underprogram till Interreg, hanteras av Europeiska kommissionen 
Status: Tredje utlysningen öppnar i mitten på 2017  
Syfte: Programmet syftar till att stödja projekt där samarbete över nationsgränser är nödvändig, samar-
betsprojekt som bidrar till en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Prioriteringar:  
·         Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationer  
·         Skydda miljön och främja resurseffektivitet 
·         Hållbara transporter 
  
Ekonomiska aspekter: Upp till 75 % för svenska partners 
Tidsaspekter: Ansökan sker i två steg, först skickar sökande in s.k. "concept note", en förberedelse för en 
större ansökan. Därefter väljs de projekt ut som är aktuella för en fullskalig ansökan. 
Sökande: Sökande konsortium måste representera minst tre länder. Omfattar Danmark, Estland, Finland, 
Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige. Även Vitryssland, Norge och Ryssland. Sökande måste vara 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/service-i-gles--och-landsbygder/projekt-for-serviceutveckling.html
https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/service-i-gles--och-landsbygder/projekt-for-serviceutveckling.html
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/sweden/
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offentlig aktör på nationell, regional eller lokal nivå eller liknande med offentlig karaktär (intresseorgani-
sationer, universitet, högskola, forskningsinstitut mfl.). Privata aktörer kan medverka men får ej bidrag.  
Länk till källa 

Interreg V -Södra Östersjön   

Avsändare: Interreg 
Deadline: 16 dec 
Typ av stöd: Underprogram till Interreg, hanteras av Europeiska kommissionen 
Status: Interreg-programmet för södra Östersjön är ej formellt godkänt av EU-kommissionen ännu.  
Syfte: Stöd ges till insatser som främjar ”Blå & Grön tillväxt” inom södra Östersjöområdet 
  
Öka små och medelstora företags konkurrenskraft 
Öka den internationella konkurrenskraften bland företag inom grön och blå sektor och bidra till deras 
ökade närvaro på den internationella marknaden 
Öka överföringen av innovationer (varor, tjänster, processer etc) mellan företag inom grön och blå sektor  
Utveckla ett hållbart nyttjande av gemensamma resurser  
Utveckla områdets många unika natur- och kulturmiljöer till hållbara turistmål  
Ökad användning av miljövänlig teknik för att minska utsläpp av föroreningar i området 
Hållbar mobilitet inom transportsektorn: Bättre kvalitet och ökat antal miljömässigt hållbara transport-
tjänster inom området 
Öka yrkeskompetensen 
Ökad andel av kvalificerad arbetskraft verksamma i blå och grön sektor inom området 
Öka kapaciteten att samverka internationellt  
Höjd kompetens bland lokala aktörer genom att delta i gränsöverskridande nätverk   
 
Ekonomiska aspekter: Totalt 78 miljoner euro från regionala fonden för gränsöverskridande projekt 2014-
2020. 75 % EU-stöd till regioner i Sverige och Danmark och 85 % i Polen, Tyskland och Litauen. 
Tidsaspekter: Öppnar 2 nov- 16 dec 
Sökande: Projekt måste ha projektpartners från minst två länder inom det geografiska programområdet 
(Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och Litauen). Sökande måste vara offentlig aktör på nationell, regional 
eller lokal nivå eller liknande med offentlig karaktär (intresseorganisationer, universitet, högskola, forsk-
ningsinstitut mfl.) myndigheter, kommunala bolag, handelskammare, kluster och stödorganisationer, ut-
bildnings- och forskningssektorn, ideella icke vinstdrivande föreningar och icke-statliga organisationer etc. 
Privata aktörer kan medverka men får ej bidrag.  
Länk 
 

Svenska Institutet  

Seedfunding 

Deadline: årligen, 13 feb 2018 

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/ 

Would your organisation like to start or expand a joint collaboration that contributes to sustainable 
economic, environmental or social development in the Baltic Sea Region? The Swedish Institute pro-
vides seed funding for joint projects in which Swedish organisations meet transnational challenges in 
cooperation with organisations from the Baltic Sea Region countries and the EU’s Eastern Partnership 
countries.  

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/secondcallforapplications.html
https://southbaltic.eu/welcome
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
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The project activities that the Swedish Institute supports via ‘seed funding’ must be clearly linked to one 
or more of the challenges identified in the EU Strategy for the Baltic Sea Region. The projects should help 
to create conditions for long-term, sustainable relations in the region. 

Basic facts about seed funding from the Swedish Institute: 

 Seed funding projects can include the following countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Denmark, 
Estonia,  Finland, Georgia, Germany, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia, Sweden and Ukraine 

 The main applicant has to be a Swedish actor who wants to cooperate with organisations from at 
least two other countries. See the Swedish Institute website for more detailed conditions for the par-
ticipation of specific countries and partnership composition. 

 The following types of Swedish organisations from the public, private and non-profit sectors may 
apply for funding: NGOs, municipalities, regions, regional councils, county councils, higher education 
institutions, research institutes, intergovernmental organisations, businesses, trade organisations and 
government agencies. 

 A project can apply for a maximum of SEK 500,000 and may run for no longer than 18 months. 

Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLSÖST) 
Deadline: april 2018 
Syfte: Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen riktar sig Svenska institutet till svenska 
organisationer som vill söka medel för att samarbeta med aktörer i länder utanför EU genom att skala upp 
ett pågående EU-projekt eller ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen. 
Projekten som söker medel för tredjelandssamverkan i Östersjöregionen ska främja en ekonomiskt, mil-
jömässigt och socialt hållbar tillväxt i Östersjöregionen och dess närområde och på sikt bidra till ökad in-
tegration i regionen. Projekten ska möta en gemensam utmaning i makroregionen och gynna alla delta-
gande aktörer. 
Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och 
nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att 
pågående EU-projekt får en bredare ansats och en ny dimension. 
Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen och Östliga 
partnerskapet. 
 
Sökande: Samarbete mellan svenska och utländska aktörer från offentlig, privat och ideell sektor upp-
muntras. En svensk organisation ska vara huvudsökande. Partnerskapet ska bestå av Sverige samt minst 
ett stödberättigat land (Georgien, Moldavien, Ryssland , Ukraina, Vitryssland). Organisationer från andra 
länder i Östersjöregionen är välkomna att delta i projektet, men utan stöd från SI. 
Upp till 350 000 kronor per år kan sökas. Minsta belopp att söka (oavsett projekttid) är 200 000 kr. 
 
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/tredjelandssamverkan-i-ostersjoregionen/ 
 

Östliga Partnerskap 

Avsändare: Svenska Institutet 
Deadline: 13 feb 2018 
 
Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership
http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/tredjelandssamverkan-i-ostersjoregionen/
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organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt 
Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap. 
 
Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt 
Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska 
institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt Ryssland och länderna i 
EU:s Östliga partnerskap. 
Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig 
koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett pro-
jekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten 
ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen. 
En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redo-
visning. 
 
Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.  
Ansökningsbelopp: Från 100 000 SEK till 500 000 SEK. 
Projektet kan starta mellan 1 juni och 1 november 2018 och som längst pågå 18 månader. 
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/ 
 

Annat 

Naturskyddsföreningens Miljöfond 
Avsändare: Naturskyddsföreningen 
Deadline: Löpande 
Typ: Fond Bra Miljöval, hanteras av Naturskyddsföreningen. Vissa elproducenter hanterar sina miljöfonder 
(BraMiljöval) på egen hand.  
Syfte: Organisationer och företag kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens 
skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Vanliga projekt 
är att man undanröjer vandringshinder i vattendragen, till exempel genom att bygga omlöp så att vatten-
levande arter kan vandra fritt förbi kraftverksdammar. Det kan också vara andra åtgärder som syftar till att 
bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter där vattenkraften utgör en del av miljöproblemet. 
Ekonomiska aspekter: 10-15 miljoner fördelat på 30-tal projekt årligen 
Tidsaspekter: Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsför-
eningen skriver att ambitionen är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt.  
Sökande: Organisationer, myndigheter och företag kan ansöka om stöd ur fonden. 
Länk till källa 

Baltic Sea Action Plan Fund  

Avsändare: NEFCO - Nordic Environment Finance Corporation 
Deadline: Löpande 
Syfte: att hjälpa till att återställa den ekologiska statusen i Östersjön. Fonden kan finansiera projekt från 
både offentliga och privata aktörer inom jordbruks- och avloppsrening sektorn, samt aktörer som arbetar 
för att minska miljöfarligt avfall i Östersjöns avrinningsområde. Ett av huvudsyftena med fonden är att 
underlätta och påskynda utförandet av projekt som med säkerhet kommer att ge resultat. 
Sökande: Offentliga och/eller privata aktörer inom jordbruks- och avloppsreningssektorn som arbetar för 
att minska miljöfarligt avfall i Östersjöns avrinningsområde. 
Kontakta utlysaren för mer detaljer. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond
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Anja Nystén e-mail  anja.nysten@nefco.fi eller tel: +358 10 6180 663. 
Länk till källa  
 

Stöd från Nordiska ministerrådets miljö- och ekonomigrupp  

Avsändare: Nordiska Ministerrådet 
Deadline: varje höst, löpande 
Typ: Program, hanteras av Nordiska Ministerrådet 
Syfte: Stöd från Nordiska ministerrådets miljö- och ekonomigrupp  
Nordiska ministerrådets miljö- och ekonomigrupp (MEG) är en tvärsektoriell arbetsgrupp med mandat 
som godkänns av både miljösektorn och finanssektorn i Nordiska ministerrådet. På basis av årliga priorite-
ringar finansierar gruppen nordiska projekt inom sitt särskilda område. Gruppens överordnade målsätt-
ning är att bidra till att skapa en ekonomisk utveckling som bygger på hållbara produktions- och konsumt-
ionsmönster.  
 Projekt som finansieras av MEG har följande mål:  
•Bidra till att uppfylla relevanta mål i Miljöhandlingsprogrammet 2013-2018, strategin för hållbar utveckl-
ing, Arktiska miljöstrategin om klimat och miljögifter samt andra sektorsprogram, såsom finans, samt ord-
förandeprogram.  
•Bidra till skapandet av en ekonomisk utveckling som bygger på hållbara produktions- och konsumtions-
mönster, så att miljöbelastning och ekonomisk tillväxt inte kopplas samman.  
 
Projekten bör:  
•Vara kopplade till och bidra till aktuella nordiska samt internationella, främst europeiska, processer.  
•Vara politiskt intressanta både ur miljö- och ekonomiperspektiv.  
Prioriteringar besluts om i gruppens arbetsprogram för varje verksamhetsår. Gruppens arbetsuppgifter 
skall avspegla prioriteringar i MHP 2013-2018 särskilt under rubrikerna:  
•1.1 Hållbar produktion och konsumtion  
•1.2 Resurseffektivitet och avfall  
•2.1 Klimatförändring  
•3 Biologisk mångfald och klimatförändring  
 Ekonomiska aspekter: MEG ger normalt stöd i storleksordningen 50.000 - 500.000 DKK. 
 Tidsaspekter:Ansökningar kan även ske löpande och då skickas projektidéer in senast 4 veckor innan in-
planerat möte i MEG. Gruppen har två möten per år, i mars och september.  
Sökande: För övriga bidrag såsom miljöbidrag gäller att minst tre nordiska länder ska delta i projektet som 
ska ha en tydlig nordisk nytta. 
Länk 

Svenska PostkodStiftelsen     

Avsändare: Svenska PostkodStiftelsen 
Deadline: Se källa för mer information 
Typ: Bidrag till projekt 
Syfte: Stiftelsens målsättningar är att främja en hållbar utveckling för människa och natur genom att eko-
nomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt bidrar till en bättre värld. PostkodStiftelsen verkar inom 
huvudområdena natur och miljö, med tonvikt på naturskydd, klimat och hållbara energikällor. Stiftelsen 
verkar även för människors levnadsvillkor, med inriktning fattigdomsbekämpning, främja mänskliga rättig-
heter och fredsbyggande. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
mailto:anja.nysten@nefco.fi
http://www.nefco.org/work-us/our-services/grants/baltic-sea-action-plan-fund
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/miljoe-och-ekonomigruppen-meg/stoed-fraan-nordiska-ministerraadets-miljoe-och-ekonomigrupp
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Projekt som söker finansiering från Svenska PostkodStiftelsen ska vara innovativa, stärka målgruppens 
initiativkraft samt leda till en större förändring hos människor, djur eller natur. Projekten ska även ha 
svensk anknytning och dess insatser ska fortleva efter projekttidens slut. 
Ekonomiska aspekter: Lägsta projektbudget är 300 000 kr. Bidraget skall vara rimligt i förhållande till or-
ganisationens/projektets totala kostnader. 
Tidsaspekter: Postkodstiftelsen har inga särskilda ansökningsperioder utan tar löpande emot projektidéer 
och förslag på samarbeten.  
Sökande: Ideella och andra icke vinstdrivande organisationer.  
Länk 

Svenskt Vatten Utveckling (SVU)    

Avsändare: Svenskt Vatten 
Deadline: Se källa för mer information 
Typ: Bidrag/stöd, hanteras av Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 
Syfte: Svenskt Vatten Utveckling (SVU) stöder forsknings-/utvecklings-/ och utredningsprojekt som kan 
vara till hjälp för deras medlemmar, dvs. de kommunala reningsverken. Projektverksamheten syftar till att 
utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar. 
SVU har för tillfället en aktuell utlysning: 
Prioriterade nyckeltag för VA-verksamheten:  
VA‐organisationerna samlar in data och skapar nyckeltal i olika system. Men vad säger nyckeltalen? Ett 
sätt att jämföra är att titta bakåt – hur har nyckeltalet förändrats genom åren, finns det trender etc. Å 
andra sidan kan vissa nyckeltal variera mycket över åren, till exempel källaröversvämningar på grund av 
nederbörd, vilket gör det svårt att se trender. 
Projektets mål är att ta fram förslag till vilka nyckeltal på en grundläggande nivå som ska vara prioriterade 
i VA‐verksamheten samt värderingsintervall för dessa. Projektet innebär inte framtagande av någon ytter-
ligare undersökning utan syftar till att stötta VA‐organisationerna i arbetet med att tolka och utvärdera 
data som genereras via befintliga undersökningar.   
Sökande: Ingen begränsning angiven. Sökande uppmuntras kontakta Svenskt vatten innan ansökan påbör-
jas, för att stämma av relevansen av projektidén. 
Tidsaspekter: Deadline för aktuell ansökan,  
Ekonomiska aspekter: Det finns inget på förhand angivet maxbelopp, med de förslag som ger mest nytta i 
förhållande till beviljade medel kommer att premieras. Svenskt Vatten gör dock bedömningen att bevil-
jade medel på cirka 200 000 kr bör kunna generera projektförslag av tillräcklig kvalitet.   
Länk till källa 

Cleantech      
AVSÄNDARE: Swedish Cleantech 
DEADLINE: Löpande 
I Swedish Cleantechs finansierings- och rådgivningsguide hittar du privata och offentliga aktörers tjänster 
som riktar sig till svenska miljöteknikföretag 
Länk till källa  

Baltic 2020     
Avsändare: Baltic 2020 
Deadline: löpande 
 STIFTELSEN BALTICSEA2020 GRUNDADES ÅR 2005 AV BJÖRN CARLSON GENOM EN DONATION OM 500 
MILJONER KRONOR. STIFTELSENS TILLGÅNGAR SKA FINANSIERA PROJEKT SOM ÄR ÅTGÄRDSORI-
ENTERADE, INNOVATIVA OCH SOM BIDRAR TILL EN FRISKARE ÖSTERSJÖ. STIFTELSEN ARBETAR OCKSÅ FÖR 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.postkodstiftelsen.se/
http://www.svensktvatten.se/forskning/sok-pengar/
http://www.swedishcleantech.se/
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ATT SPRIDA KUNSKAP OCH INFORMATION OM ÖSTERSJÖN TILL BESLUTSFATTARE, MYNDIGHETER, SKOLOR 
OCH PRIVATPERSONER. 
Syfte: Ansökningar inom Fiske, Övergödning, Information 
Ekonomiska aspekter: Varierande 
Tidsaspekter: Löpande 
Sökande: Alla 
Länk till källa  
Kommentar: Ansökningar är nu stängda men förs särskilt goda idéer kan särskild kontakt tas med verk-
samhetschef  Conrad Stralka conrad.stralka@balticsea2020.org. 
 

NutriTrader 
Do you need funding to protect the Baltic Sea? 
The Finnish-Swedish team of project NutriTrade has launched a new crowdfunding platform, Nutribute, to 
support projects dedicated to reducing eutrophication of the Baltic Sea. 
The Nutribute platform brings together project initiators and voluntary funding by facilitating ideas into 
action. Nutribute evaluates the proposed measures with the help of an expert panel, publishes the vett-
ted campaigns and transfers the donated funds to the projects after the crowdsourcing campaign is com-
pleted. 
Take a closer look at this exciting platform as there are opportunities to promote an build awareness 
about all types of stakeholders and measures ranging e.g. from agriculture to wastewater treatment. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://balticsea2020.org/
http://balticsea2020.org/
mailto:conrad.stralka@balticsea2020.org
https://raceforthebaltic.us7.list-manage.com/track/click?u=770659299aee6f8d1f3caa0a8&id=70799a6c9f&e=faba077ea1
https://raceforthebaltic.us7.list-manage.com/track/click?u=770659299aee6f8d1f3caa0a8&id=f313da0a00&e=faba077ea1
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5. Emåns Vattenråd 
www.eman.se 
 
Emåförbundet är verksamt som vattenråd för Emåns avrinningsområde samt norra delen av kustområde 
74/75 där bl.a. Lillån med mynning i Mönsterås ingår. Under det senaste året har vattenrådsarbetet i hu-
vudsak kretsat kring assistans till de kommuner som finns inom området i deras vattenrelaterade arbete. 
Bl.a. har Emåförbundet deltagit i möten och utfört praktiskt arbete i: 
 
-Mönsterås kommun avseende en damm i Lillån samt Lona-projekt ”Skolkvillen”.  
-Hultsfreds kommun avseende dagvattenprojekt och åtgärder vid en damm tätorten, 
-Oskarshamns kommun avseende etablering av flödesmätning i vattendrag, 
-Vetlanda kommun avseende bl.a. dagvattenåtgärder i samband med ny villabebyggelse, 
-Eksjö och Nässjö kommuner inom ramen för etablerade vattengrupper.  
 
Emåförbundet har deltagit på ett antal aktiviteter för allmänheten, bl.a. Gäddans dag i Mönsterås, Kvills-
forsdagen och Fliserydsdagen, där man bl.a. haft vattenskola för barn och presenterat Emåförbundets 
verksamhet.  
 
En studieresa för alla intresserade inom Emåförbundets verksamhetsområde anordnades under våren 
2017 för att få närmare inblick i sportfisketurismen i Mörrums verksamhet och hur denna kan relateras till 
Emån.  
 
Slutligen har Emåförbundet deltagit vid styrelsemöten för systervattenråden Marströmmen och Virån, för 
att berätta om sin verksamhet, samt hur man ser på dessa vattenråds möjligheter att komma igång med 
åtgärdsarbete och nå framgång i sitt vattenrådsarbete.  
 

6. Alsteråns vattenråd  
http://www.vattenorganisationer.se/alsteransvr/ 
 
Alsteråns Vattenråd har under året arbetat med ett samverkansprojekt med kommunerna. Syftet är att 
utveckla samverkan med kommunerna och följa upp det lokala åtgärdsprogrammet för Alsteråns avrin-
ningsområde. Ett större möte med samtliga kommuner i avrinningsområdet har genomförts under våren 
samt ett möte hos respektive kommun under hösten. Slutredovisning i december.  
Ett utredningsprojekt om vattenkvaliteten i Sjön Hultbren pågår, flera aktörer med sjön som recipient 
deltar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alsteråns Vattenråd har en egen Facebooksida, liksom Ölands Vattenråd och 
(Ostkustens) Vattensamling. 
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.eman.se/
http://www.vattenorganisationer.se/alsteransvr/
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7. Ostkustens Vattensamling 

(Norra Möre, Ljungbyåns, Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd) 
www.vattensamling.se 
 
Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd och Ljungbyåns Vattenråd har initierat ett stort åtgärdsprojekt med 
Kalmar kommun som projektägare ”Levande vattendrag, samordnade biotopåtgärder”. Projektet starta-
des våren 2017. 
Syfte är att öppna upp fria vandringsvägar samt öka biologisk mångfald i vattendragen. Åtgärder som 
kommer göras är att skapa omlöp, våtmarker, lekbottnar för fisk, boplatser för fåglar, dammar för grodor 
samt livsmiljöer för insekter. Exkursioner och studiebesök ingår också. Projektplanen var ett resultat av 
flerårigt arbete i vattenråden med biotopkarteringar, samtal med markägare och prioriteringar. Pengar 
kommer från Havs och Fiskerifonden, Miljöfonden och Nybro och Kalmar kommun. Vattenråden står för 
kunskap, kontakter/samverkan, tid och styrgrupp. 
Under hösten har 22 nya lekbottnar skapats i Hagbyån och Halltorpån och har arbetet börjat med en bio-
topvårdsplan i Ljungbyån. Andra åtgärder ligger i planeringsfas. Åtgärdsarbetet pågår 2018 och 2019.  
 
Norra Möre Vattenråd ingår i ett projekt med Sportfiskarna, Hushållningssällskapet och Kalmar kommun 
och restaurerar livsmiljöer för vandrande fiskarter i Snärjebäcken. De första 3 kilometer av vattendraget är 
nu restaurerade.  
 
Vattenrådet är också engagerad i kommunens jordbrukssatsning i norra kommundelen.  Under våren or-
ganiserade vattenrådet en utbildning till jordbrukare i området. Till 2018 och 2019 planeras nu ett antal 
nya våtmarker, platser för strukturkalkning och andra vattenåtgärder.  
 
Som del av projektet LOVA vattenrådskartan har det tagits fram en digital karta för planering och åter-
koppling av åtgärder. Kartan används främst under vattenrådsmöten. En publik karta presenteras under 
vintern på vattenrådens gemensamma hemsida. 
 
Norra Möre vattenråd organiserade Höstbål för Östersjön, 3e år i rad. 
 
Norra Möre och Ljungbyåns Vattenråd och Kalmar kommun har organiserat vattenväsenvandringar i 
Krankelösaholm och utvecklat ljudvandringar med Vattnets Väsen.  Ljudvandringarna är självguidade 
vandringar genom Stensö och Krankelösaholm som riktar sig till barnfamiljer och barngrupper. Vi använ-
der appen Tidsmaskinen. Under vandingen leder väsen Jord deltagare genom en berättelse. Genom detta 
vill vattenråden engagera nya målgrupper i vattenfrågor. 
 
Alla tre vattenråd samverkar i en kommunikationskampanj kring Giftfria trädgårdar. I våras organiserade 
arbetsgruppen en föreläsning och ett antal öppna trädgårdar. En hemsida www.giftfriträdgård.se och en 
broschyr framställdes med info och tips.   
 
Vattenråden samverkar också med Skolprojeket Vattendetektiver. Skolprojektet fortsätter tack bidrag 
Leader SydOst  i hela grundskolan. Handledning till lärare, hemsida, exkursioner, gästbesök och fortbild-
ning. 
Ett brädspel Fiskvandringsspelet har utvecklats och används i klassammanhang och gruppmöte med vat-
tenråden. www.vattendetektiver.se  
 
Styrelsemedlemmar i de tre vattenråd och kommunpolitiker från Kalmar och Nybro har deltagit i en studi-
eresa till Kävelingeåns vattenråd i Skåne. 
 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.vattensamling.se/
http://www.giftfriträdgård.se/
http://www.vattendetektiver.se/
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Biotopvårdsarbete vid Hagbyån, augusti 2017                         Vattenväsenvandring vid Ljungbyån, april 2017 
 

8.Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken  
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 
 
Vattendragsvandring. Ett 15 personer trotsade det lynniga aprilvädret och deltog på vattendragsvandring-
en annandag påsk. Under vandringen besöktes Grisbäcken där diskuterades kalkning, utterns återkomst, 
vatten och vattenkvalité, våtmarker, biotopvård och om mätprojekt och vik till vik - projektet som länssty-
relsen håller i. Resan gick vidare till Brändegärde där diskuterades LOVA projektet Grisbäcken steg 2. Fokus 
är att hålla kvar näring i åkermarken. Åtgärder som strukturkalkning av lerrik mark och sedimentfällor 
diskuterades. Resan avslutades i Torsås samhälle och ödet. I detta område har ett antal åtgärder genom-
förts med fokus på magasinera och hålla kvar vatten. I samverkan med kommunens och gara park har flera 
tillgänglighet och rekreation åtgärder genomförts. 
 
Nominerade – Torsås kommun, Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken samt Torsås 
kustmiljögrupp blivit nominerade till 2017 års vattenpris Sjöstjärnan. 
 
I samband med årsmötet genomfördes en föreläsning av Torsås kommuns Henrik Juel om vatten och av-
loppssituationen i kommunen. Henrik berättade om dricksvattensituationen idag och i morgon samt vad 
som händer inom kommunen med fokus på VA- utbyggnad. 
 
Höstbål. Vattenrådets genomförde sitt 2:a höstbål 2017. Ett 30 tal personer var på plats vid Dalskärs bad-
plats för att delta i tipspromenad, grilla en korv och njuta av den underbara kvällen. Vid 20:30 tändes bå-
let. Precis som det gjordes på ett flertal platser runt om Östersjön. Temat för aktiviteterna var mikroplas-
ter och plast i havet.  
 
Kunskaps och arbetsdag restaurering av omlöp. Hushållningssällskapets Carl-Johan Månsson berättade om 
vikten av fria vandringsvägar och om fiskens vanor och möjlighet att vandra upp i vattendrag.  Bemedlade 
med grepar, spadar och sekatörer försökte deltagarna att ta sig igenom vass, kaveldun och ris. Efter ett tag 
fick gruppen se sig besegrade då växligheten var alldeles för kraftig. Då arbetet inte gick att göras för hand 
kommer ett underlag tas fram och en restaurering kommer av genomföras av in och utlopp. 
 
Elprovfiske i Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken. Med hjälp av Hushållningssällskapet har elprov-
fiske genomförts. Resultatet var ömsom vatten ömsom vin. Flera lekplatser visade sig vara mycket bra.  

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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Tråkigt nog konstaterades också att en av kommunens bästa öring lekplatser saknade nu öring. Platsen 
hade tagits över av signalkräftan. 
 
Samrådsmöte med länsstyrelsen i Olofsgården. Till mötet hade ideella krafter från Vattenrådet, Kustmiljö-
gruppen, Naturskyddsföreningen med flera kommit. 
 
Länsstyrelsen hade en genomgång om vattenförekomsternas status och vad det är som påverkar. 
Torsås kommun redovisade vad som görs och vad som planeras att göras både gällande tillsyn, projekt och 
VA-utbyggnad. Diskussion fördes om hur vi kan stödja varandra och vilka resurser behövs. 
 
Deltagande på Ölands vattenråd kunskapskväll med fokus och diskussion runt vatten och att håla vatten. 
 

 
Höstbål, en ny tradition vid Östersjöstranden  (Dalkärs badplats) 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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Rapportering verksamhet 2017 
 
Sekretariatet/kansliet har bestått av:  
Renate Foks (samordnare); Karin Holmåker (kommunikatör), Gun Lindberg (projektledare vattenfördrö-
jande åtgärder), Anna Thore (konsult styrgruppen) och Alexander Eriksson (konsult City Accelerator)  
 
Sekretariatet har: 

- Organiserat 3 styrgruppmöte och 2 möte/workshop med samverkansgruppen. 
- Samlat och delat information under samverkansmötena. Deltagare i kommissionen har rapporte-

rat om resultat från konferenser med Svensk Vatten, HaV Forumet och Östersjöseminariet. 
- Förnyat Kalmarsundskommissionens hemsida.  
- Förneklat samarbete och delade filer genom egen intranätgrupp på Kalmar kommuns PIREN. 
- Fångat upp initiativet av flera vattenråd/kommuner: samordnat Höstbål/Hösteld för Östersjön.  

Det togs fram gemensamt informationsmaterial kring plast och mikroplast i havet. 
- Kustmiljöturnén anordnades i samverkan med Algoland/Linnéuniversitetet, 8 september.  
- Representerat kommissionen i Race for the Baltic Seas City Accelerator programmet. 
- Tillsammans med länsstyrelsen ordnat ett gemensamt kommunmöte inför LOVA-

ansökningsomgång.   
- Stöttat nationellt lobbyarbetet för att få igång ersättning för ekosystemtjänster såsom mus-

selodlingar och andra åtgärder som tar upp näring från havet 
- Stöttat arbetsgrupper genom att ge utrymme för sammanträde i anslutning till samverkans-

gruppmöten. 
 
Följande gemensamma projekt pågick 2017: 

- LOVA projektet Vattenfördröjande åtgärder, med Västervik kommun som projektledare. Alla 
kommuner deltar i projektet, samt regionförbundet och SLU.  

- LOVA musselfeed med Kalmar och Borgholm kommun forsätter 
- Vattenrådsfilmen (Torsås kommun och alla 11 vattenråd). Filmen, som skildrar vattenrådens ar-

bete och eldsjälar, presenteras efter årsskiftet. Vattenråden och samordnare har också deltagit i 
en workshop att göra och publicera egna filmer. 

 
Gemensamma ansökningar (projekt med start 2018): 

- LONA Rovfisk i Kalmarsund syftar på att genomföra åtgärderna  som skapar och tillgängliggör lek-
platser för rovfisk, delvis med innovativa metoder i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm kommun, i 
samverkan med Sportfiskarna. Kalmar kommun står som sökande 

- LONA Samverkan Vattenpedagogik kalmarsundsregionen  syftar på att undersöka möjlighet till 
samverkan om vattenpedagogik i regionen samt hur skolan kunna nyttja den. Kalmar och Väster-
vik kommun samt Västervik Naturum, första står som sökande. 

 
Speciell fokus 2017:  

- Utveckla det strategiska vattenarbetet genom att verka för att varje kommun får en tydlig strategi 
i det lokala åtgärds-arbetet   
Arbete 2017: Kalmar och Västervik har tagit fram underlag och handlingsplan under första delen 
av 2017 och presenterat resultatet till Race for the Baltics avslutande seminarium. Från och med 
hösten 2017 har de andra 5 kommuner med hjälp av sekretariatet börjat ta fram underlaget. Arbe-
tet fortsätter 2018. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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- Mer verkstad, arbeta för att fler åtgärder genomförs totalt sett i regionen 
Arbete 2017:  Lobbyarbetet för att öka bidrag från landsbygdsfonden samt bidrag till ekosystem-
tjänster som musselodlingen. Gemensamt LOVA projekt tar fram mest lämpliga åtgärder för vat-
tenfördröjande åtgärder. Information om LOVA och Leaderprogrammen har spridits i samverkans-
gruppen.  

- Mer lokalt förankrat, genom att ge vattenråden en tydligare roll i åtgärdsarbetet 
Arbete 2017: En vattenrådsfilm tas fram, samverkan med Uppsala Universitet/Swedesd har påbör-
jat för att inspirera och utbilda samordnare och andra intresserade i framgångsrik utveckling av lo-
kalt vattensamverkan. Workshop januari 2018. Vattenrådens arbete presenteras på styrgruppmö-
ten och i ett gemensamt dokument som finns på hemsidan. 

Aktivitetsplan och budget 2018 
 

VAD VEM 

Styrgruppmöten:  2-3, första den 14e feb (konsult) Konsult 

Samverkansgruppmöten, 2-3 stycken, första i mars. Sekretariatet 
Vattenfördröjande åtgärder workshop och fortsättning, gemensam ansökan, 
mm 

Västervik kom-
mun/sekretariatet 

Gemensamma  ansökningar:  Dela info och om kalla för (skype)möten, 
LOVA/LONA, mm. Samordna gemensamma ansökningar 

Sekretariatet 

Handlingsplan, City Accelerator: Underlag till planen färdiga i mars och pm till 
styrgruppen 

Konsult 

Kustmiljöturné: september, samordna och marknadsföra exkursioner med vat-
tenråden:  Ljungbyån, Emån och flera 

Sekretariatet 

Höstbål/Hösteld, samordna/marknadsföra, 26 augusti 2018 (Torsås, Öland, 
Kalmar, Västervik, kanske fler) 

Sekretariatet 

Stötta vattenrådsarbete: workshop i januari samt genom skypemöten och 
punkter på möten ovan 

Sekretariatet 

Extern kommunikation: Hemsida och informationsmaterial Sekretariatet 

Intern kommunikation: Piren (delade dokument, gemensamt arbete) samt 
epost utskick/nyhetsbrev 

Sekretariatet 

Omvärldbevakning: finansieringsmöjligheter, kunskapsökning, mm  Sekretariatet/konsult 

Lobbyarbete, Östersjödagen Almedalen eller annat (styrgruppen) Sekretariatet/konsult 
Race for the Baltic, delta i möten Sekretariatet 

 
 

 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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