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bidragen gett båtlivet? 

- 



Mitt korta svar: 
 Ökad motivation (stödpengar) 

 Bättre infrastruktur (nya stationer) 

 Större kompetens (miljötänk) 
 



Varför bidrag? 

Minska mängden 
av fosfor och kväve  
i havet/skärgården! 

Katthårsalger i Nynäshamn, juli 2005. 
Foto: Helena Höglander 



… och för att minska spridning av   
  gifter från båtbottenfärger! 

Båtskötsel vid Årstaviken, okt 2011. 
Foto: Cathy Hill 



Ett bidrag - ett gemensamt ansvar! 

Illustratör: Peter Nyberg för Naturvårdsverket 

VA 

Foto: Henrik Andersson 

Jordbruk 

Båtliv 
Foto: Orust kommun 



Vem får söka?   

 Kommuner (för sig eller för en marina) 

 Ideella sammanslutningar (t ex båtklubbar, 
Skärgårdsstiftelsen, HSR, Sv. Naturskyddsföreningen) 

 Samverkan av ovan nämnda 
 



Hur mycket får man?   

Sökande bidrar med 
minst 50% 

Staten bidrar med  
max 50% 

max 75 % 
efter beslut 

resterande bidrag 
efter godkänd 
slutrapport 



Pengaflödet 
REGERINGEN 

Naturvårdsverket 

20 länsstyrelser 
(Länsstyrelsen i Stockholms län 

Projektledning 

/Havs- och vattenmyndigheten ca 738 mnkr 

  ca 100 mnkr 
        9,4 mnkr) 

ex 0,039 till 3,9 mnkr 

fram till 2010 



Vilka projekt? 

rådgivning 
Foto: Stefan Löfgren 

Borsttvätt I Stocksund. Foto: Anna Calo   

borsttvättar 

Spolplatta i Mariestad Foto: Sten-Inge Hübinette 

spolplattor 
Tömningsstation södra Ingmarsö. Foto: Österåker k.   

tömningsstationer 

Dassbyggnad på Nåttarö. Foto: Cecilia Wibjörn   
landtoaletter 



Var ska anläggningen ligga? 
 
 Där det behövs (infrastrukturmässigt). 
 Gärna tömning och tvätt ihop (t ex 

Stocksund, Saltsjö-Dufnäs, Vaxholm). 
 Lätt tillgängligt för  

 ALLA! 

Stocksunds gästhamn. Foto: Sture Nellbring   



Bilansen för Stockholms län  

  10,5 milj. kr av ca 29 milj. (36 %) 

  40 av 70 beviljade projekt (57 %) 

  beviljat sedan 2009:  
40 nya sugtömningsstationer (30 stationära och    

 10 flytande),  

6 nya borsttvättar och  

4 nya spolplattor i länet! 

 



Fördelning av LOVA-bidrag  
i Stockholms län i procent 

båtliv 
36%

jordbruk 
24%

VA 34%

övriga 4%
inställda  
2%

av ca 29 mnkr 



Tömningsstationer- 
befintliga och 
planerade 

nästa bild! 



Tömningsstationer- 
befintliga och planerade 
i södra länsdelen 

hela länet: ca 62 % LOVA 



Allmänt tillgängliga 
bottentvättar och spolplattor 

        33 % LOVA 
(Borsttvättar 67 %, spolplattor 19 %) 



En gratis app för hela Sverige! 



Framtiden då??? 



LOVA har hjälpt båtlivet, nu 
behöver LOVA hjälp! 
 

Havs- och vattenmyndighetens budgetunderlag 2013-2015 

- 235 mnkr, vem drabbas? 



Vi ses och hörs på hösten! 
Mer information om LOVA via webben: 

Nationellt: 

www.havochvatten.se/insatser-och-skydd/havs--och-
vattenmiljoanslag/lova.html 

Stockholms län: 

www.lansstyrelsen.se/stockholm/lova 

 

…jag är optimist! Foto: Optimistjolleförbundet  


