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Beslut om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Gotlands län 2011 

 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga bidrag 
till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag till följande lokala och 
kommunala naturvårdsprojekt i Gotlands kommun: 
 
 
Projektens namn Sökt bidrag 

(kr) 

Maximalt beviljat 

statsbidrag (kr) 

% av total 

kostnad 

Bilaga 

(nr) 

Gnisvärd och Tofta Strand – 
ett gemensamt ansvar 

349 600 349 600 50 1 

Jungfruberget 44 000 44 000 49,16 2 

     

Summa:  393 600 49,90  
Tabell ”Beviljade projekt” 

 

Villkor för respektive projekt framgår av bilagor (1-3). 
 

Utbetalning av bidrag 
75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande 25 % utbetalas efter 
att projektet har avslutats och slutredovisats till Länsstyrelsen (se respektive projekt 
bilagor 1-2). Utbetalning görs efter att kommunen rekvirerat aktuell summa på bi-
fogad blankett (bilaga 3).  
 
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten 
har lämnats in. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och 
ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Om villkoren för beslutet 
inte uppfylls kan Länsstyrelsen kräva att det utbetalade bidraget helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala na-
turvårdsprojekt. 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen hade för år 2011, 604 000 kr att fördela (överblivna medel från slut-
redovisade projekt ej medräknade). 
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Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårds-
projekt kan detta beslut inte överklagas. 
 

Beslutande m.m. 
I detta ärende har chef Karin Fager beslutat och Caroline Bernander, naturvård, 
har varit föredragande. 
 
 
 
 
Karin Fager    Caroline Bernander  
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
 

1. Bidrag till projektet Gnisvärd och Tofta Strand – ett gemensamt ansvar 
2. Bidrag till projektet Jungfruberget 
3. Rekvisitionsblankett 

 

Sändlista (e-post) 
Teamledare på kulturmiljö, vatten & fiske, miljöskydd, landsbygd och lantbruk, 
ekonomi samt information. 
 

Kopia till 
Akten 
  


