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Naturvårdsenheten
Jennie Niesel
010-224 51 64

Mölndals kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Elisabet Rex
431 82 Mölndal

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt
BESLUT
Beviljade projekt
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med max 50 %,
dock högst 948 900 kronor, till följande lokala naturvårdsprojekt:
Projektets namn
Restaurering av Sagsjön
SlottsskogenSandsjöbackakilen-från Storstadsdjungeln till landsbygdsljungen, åtgärd 1-5, 8-9
Beviljad summa, kr

Maximalt beviljat
statsbidrag, kr
447 500
501 400

% av total
kostnad
50
50

Bilaga
(nr)
1
2

948 900

Ej beviljade projekt
Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven enligt förordningen
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
Eftersom Länsstyrelsens bidragsmedel inte räcker till alla projekt har nedanstående åtgärder inte kunnat prioriteras i denna ansökningsomgång.
Projektets namn
Sökt bidrag, kr % av total kostnad
Slottsskogen253 000
50
Sandsjöbackakilen…, åtgärd 6
och delar av 7.
Summa, kr
253 000

MOTIVERING TILL AVSLAG
Länsstyrelsen har valt att inte bevilja sökt bidrag till historiska skådespel
(åtgärd 6) samt de praktiska åtgärderna för att skapa cykelleder i Änggårdsbergens naturreservat (åtgärd 7). Anledningen är att skådespelen är väldigt
dyra i förhållande till totalt sökt bidrag. Naturvårdsnyttan och långsiktighet-
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en i åtgärden bedöms som liten. När det gäller åtgärd 7 får projektet gärna
genomföra en utredning av vilka sträckor som kan passa för cykling, men
genomförandet behöver avvakta revidering av skötselplanen då ett samlat
grepp kommer att tas kring vägarna i området.
VILLKOR
Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut.
EKONOMI
75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande 25 % kan utbetalas efter att projektet har avslutats och slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen enligt
nedanstående utbetalningsplan. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade utbetalningar.
Beviljade projekt

2014, kr 2015, kr 2016, kr 2017, kr Efter slutrapportering, kr
Restaurering av Sag- 150 000 100 000
85 500
112 000
sjön
Slottsskogen300 000
75 400
126 000
Sandsjöbackakilen
Summa, kr
450 000 175 400
85 500
238 000
Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas.
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av beviljade projekt. Det är därför av stor vikt
att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer
för de enskilda åtgärderna.
Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd
eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning.
Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/landskapsvard/lona/Pages/lona.aspx
LONA-registret finns på http://lona.naturvardsverket.se/.
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I detta ärende har funktionschef Jörel Holmberg beslutat och naturvårdshandläggare Jennie Niesel har varit föredragande.

Jörel Holmberg

Jennie Niesel

Bilagor:
Bilaga 1 – Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
Restaurering av Sagsjön
Bilaga 2 – Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
Slottsskogen-Sandsjöbackakilen – från Storstadsdjungeln till
landsbygdsljungen

Kopia till (på e-post):
Morgan Johansson, GOF
Niklas Osvaldsson, Sand & Grus AB Jehander
Svante Sjöstedt, Göteborgsregionens kommunalförbund
Mats Havström, Göteborgs Botaniska Trädgård

Kopia till:
Akten
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Naturvårdsenheten
Jennie Niesel
010-224 51 64

Diarienummer
501-39239-2013

Mölndals kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Elisabet Rex
431 82 Mölndal

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
”Restaurering av Sagsjön”
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja rubricerat projekt statligt
bidrag med max 50 %, dock högst 447 500 kronor. För beslutet gäller
följande villkor:

Generella villkor
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta
beslut.
2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att
sökanden ska få rätt till hela bidraget
3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske
i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas
omgående.

4. Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven
rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.
Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående
verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet
slutrapporteras.

5. En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska
lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är
genomfört.

6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell
eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen
Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller
motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid
ska dessa attesteras kontinuerligt.
7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument
som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till
lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta
projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor,
pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska
användas.
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8. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom
projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål.

9. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna
genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under
Upplysningar i samlingsbeslutet).

Specifika villkor
10. Projektet ska vara slutfört 31/12 2016. Efter godkännande av Länsstyrelsen
kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum.
11. Åtgärder i kategori 4-6 som kan definieras geografiskt ska
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar
att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.
12. Vid byggande av fågeltorn, plattformar, spänger, skylthållare etc. ska så
miljövänliga material som möjligt användas.
13. Vid byggande av holkarna ska så miljövänliga material som möjligt
användas och holkarna sättas upp på ett för träden skonsamt sätt.
14. Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, markägaren/na.

Resultat som ska nås i projektet
I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska
uppnås i projektet.
Syftet med projektet är att restaurera Sagsjön för att gynna fågellivet samt
informera om och öka tillgängligheten till det tätortsnära naturområdet.
Åtgärd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategori Resultat som ska nås
5
Delområde 1: Återskapa 1 ha öppen vattenyta och
flack strandlinje. Skapa en blå bård.
4
Delområde 1: 1 anlagd observationsplattform. Nivå
gul enligt rapport 2009:81.
4
Delområde 1: Skapa 1 häckningsö alternativt sätta ut
häckningsflottar. Areal 100 m².
4
50 uppsatta fågelholkar för sjöfågel och
tättingar. Se villkor 12 och 13.
4
Ca 1500 m stigar/spänger inkl 3 informationstavlor
runt sjön.
5
Delområde 2: Ca 0,4 ha strandängar har skapats.
4
Delområde 2: 1 anlagd observationsplattform.
4
Delområde 2: 2 anlagda häckningsflottar.
5
Delområde 3: Återskapa öppen vattenyta på 1 ha samt
skapa en häckningsö av borttaget material.
4
Delområde 3: 1 anlagd observationsplattform.
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Bygga grund vattensamling på 0,4 ha vid
Rödjebäckens inlopp till Sagsjön i syfte att minska
näringsflödet till sjön samt skapa miljö för vadare och
änder.
Vass/vegetationsslåtter på 4 ha.
Uppföljning och utvärdering av projektet
sammanställd i rapport.

För övriga detaljer hänvisas till ansökan.

Beskrivning av ärendet
Mölndals kommun har den 2013-11-29 ansökt om bidrag om 447 500
kronor för att restaurera Sagsjön samt öka tillgängligheten till området.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
Projektet syftar till att restaurera Sagsjön samt öka tillgängligheten till
området (kategori 1, 4 och 5). Projektet bidrar därmed främst till att uppfylla
miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker,
och Ett rikt växt och djurliv, men även miljökvalitetsmålet Ingen
övergödning berörs. Projektet är angeläget att genomföra för att gynna
fågellivet och öka tillgängligheten i ett tätortsnära naturområde.
Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur
naturvårdssynpunkt.

Ekonomi
Information om utbetalningar mm finns under motsvarande rubrik i
samlingsbeslutet.

Upplysningar
Verksamhetsrapportering samt slutrapportering sker i Naturvårdsverkets
LONA-register som finns på webbadressen http://lona.naturvardsverket.se
Ytterligare upplysningar finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet.
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Naturvårdsenheten
Jennie Niesel
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Mölndals kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Elisabet Rex
431 82 Mölndal

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
”Slottsskogen-Sandsjöbackakilen-från
Storstadsdjungeln till landsbygdsljungen”
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja rubricerat projekt statligt
bidrag med max 50 %, dock högst 501 400 kronor. För beslutet gäller
följande villkor:

Generella villkor
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta
beslut.
2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att
sökanden ska få rätt till hela bidraget
3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske
i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas
omgående.

4. Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven
rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.
Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående
verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet
slutrapporteras.

5. En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska
lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är
genomfört.

6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell
eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen
Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller
motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid
ska dessa attesteras kontinuerligt.
7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument
som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till
lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta
projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor,
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pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska
användas.

8. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom
projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål.

Specifika villkor
9. Projektet ska vara slutfört 31/3 2017. Efter godkännande av Länsstyrelsen
kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum.

Resultat som ska nås i projektet
I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska
uppnås i projektet.
Syftet med projektet är att utreda möjligheterna till att genom en
vandringsled, utsiktsplatser och audioguide knyta ihop den gröna kilen från
Slottsskogen till Sandsjöbacka. Vidare vill man utreda möjligheterna att dels
inleda samarbete med djurhållande lantbrukare för betesdrift, dels få till en
arbetsmarknadssatsning, där ungdomar tillsammans med volontärer får
hjälpa till med naturvårdsinsatser så som ljunghedsbränning, slåtter, lättare
röjning mm.
Åtgärd Kategori Resultat som ska nås
1
1
Göra konkretisering av hur den gröna kilen från
Slottsskogen till Kungsbacka kan bindas ihop och bli
mer lättillgänglig bl.a. med en vandringsled. Ge
överblick över idéer och infrastrukturprojekt som
stärker entréer och svaga samband. Spridning via
projekthemsida och broschyr.
2
1
Utreda kopplingar åt sidorna längs kilen mot
bebyggelse och andra grön- och blåstrukturer.
Inventering av befintliga förbindelser in i kilen inom
Göteborg, Mölndal respektive Kungsbacka kommun
och sammanställning på regional nivå. Utredningen
ska ge åtgärdsförslag för att stärka kopplingarna.
Resultatet är tänkt att kunna användas inom fysisk
planering inom respektive kommun och på regional
nivå.
3
1
Utveckla en befintlig audioguide samt utreda
förutsättningarna för att skapa en ny skräddarsydd,
mer avancerad guide för besökare i området.
4
1
Genomförd förstudie av lämpliga utsiktspunkter och
plattformar i området. Utredningen ska ge konkreta
förslag på platser för och utformning av utsiktspunkter
som förstärker upplevelsen av landskapet eller en
miljö.
5
1
Genomförd utredning av möjligheterna att dels låta
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volontärer och/eller ungdomar hjälpa till med
naturvårdsinsatser och dels låta lantbrukare placera
betande djur i området.
Identifiering av 3 lämpliga områden för
mountainbikecykling. Åtgärderna som behöver göras i
naturen ska förankras med Länsstyrelsen innan det är
aktuellt att bevilja bidrag till genomförandet.
Avslutande seminarium för cirka 100 personer där
slutsatser och erfarenheter i form av en
sammanfattande redogörelse presenteras.

För övriga detaljer hänvisas till ansökan.

Beskrivning av ärendet
Mölndals Stad har den 2013-11-29 ansökt om bidrag om 754 400 kronor för
att utreda möjligheten att knyta samman den gröna kilen SlottsskogenSandsjöbacka med en vandringsled, utsiktspunkter och audioguide,
undersöka möjligheterna till naturvårdsåtgärder i området samt skapa ett
kommunövergripande planeringsunderlag för den gröna kilen.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
Projektet syftar till att utreda möjligheten att knyta samman den tätortsnära
gröna kilen Slottsskogen-Sandsjöbacka med en vandringsled, utsiktspunkter
och audioguide, undersöka möjligheterna till naturvårdsåtgärder i området
samt skapa ett kommunövergripande planeringsunderlag för den gröna kilen
(kategori 1 och 6). Projektet bidrar därmed främst till att uppfylla
miljökvalitetsmålen Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt
och djurliv.
Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur
naturvårdssynpunkt.

Ekonomi
Information om utbetalningar mm finns under motsvarande rubrik i
samlingsbeslutet.

Upplysningar
Verksamhetsrapportering samt slutrapportering sker i Naturvårdsverkets
LONA-register som finns på webbadressen http://lona.naturvardsverket.se
Ytterligare upplysningar finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet.
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