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Stenungsunds Ridklubb
c/o i samarbete med 8+fjordar och projektet
Vatten Värt att Värna
Jordhammar 110
444 95 Ödsmål
kansliet@stenungsundsridklubb.se

Beslut om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för
projekt: Hårdgöring av hästhagar i Stenungssunds
kommun
Preliminärt beslut
Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar stöd med högst 1779 321 kronor till
Stenungssunds Ridklubb, org.nr. 853300–3904, för rubricerat vattenvårdsprojekt.
Bidraget får inte överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna.
Beslutet är fattat med stöd av förordningen (2009:381) om statliga bidrag till lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA).
För beslutet gäller följande villkor:


Projektet ska genomföras under tiden från beslutsdatum till 01-11-2020.



Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser och
projektet ska utföras enligt ansökan. Inga kostnader som uppstått utanför
projekttiden är stödberättigade.



Länsstyrelsen ska genast underrättas om projektet helt eller delvis inte går
att genomföra eller någon annan väsentlig ändring i projektet eller
planeringen bedöms nödvändig. Förändringar i projektet skall vara
skriftligt godkända av Länsstyrelsen.



Om rapporter, broschyrer eller liknande tas fram inom projektet ska
LOVA-logotypen användas.



Slutrapporten ska redovisas till länsstyrelsen senast 01-11-2020.



Projektkostnader ska styrkas genom redovisning av kvitton,
fakturaunderlag, projektdagböcker m.m. i samband med att projektet
slutrapporteras till Länsstyrelsen.



En skyddszon på ca 2 m ska sparas mellan bäcken och rasthagarna. Den
ska vara bevuxen med gräs och regelbundet klippas/underhållas så att inte
större buskar etableras.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Beskrivning av ärendet

Rättelse enligt 36§
förvaltningslagen
2020-05-11.
projektets totala summa
uppgår till 2 224 151kr
varav sökt stöd är 1 779 321 kr.
Anette Karinsdotter

Ansökan om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för rubricerat projekt
inkom till Länsstyrelsen den 29001–2020. Projektets totala summa uppgår till
1 779 321kr varav sökt stöd uppgår till 1 334 491 kr. Ni kommer att stå för minst
444 830 kr.

Stenungsunds ridklubb har idag 38 hästar på anläggningen. I dagsläget är
hagytorna väldigt blöta under stora delar av året vilket omöjliggör mockning.
Därmed trampas avföring från hästarna ner i marken och näringsämnen läcker ut i
den angränsande Ödsmålsån och vidare ut i Jordhammarsviken.
Projektet avser hårdgöring av hästhagar i anslutning till de nedre delarna av
Ödsmålsån. Genom att hårdgöra hagarna möjliggörs mockning av hagarna även
under vintermånaderna då hagarna annars är mycket blöta och vattensanka. En
positiv bieffekt är att hästarnas hälsa förbättras då dom slipper sjunka ner med sina
hovar i leran. Ni anger att den gödsel som ni samlar upp kommer att användas till
jordförbättring.
Ni har även för avsikt att skapa en skyddszon vid resterande hagar som gränsar mot
bäcken så snart ni får ihop tillräckligt med pengar.
Framtagnadet av ansökan har gjorts i samarbete med klubbens ungdomar i åldrarna
10-20 år. Genom att involvera ungdomarna sprids ett miljö- och hållbarhetstänk
som är en viktig del av processen med att hårdgöra hagarna.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven enligt förordningen
(2009:381) om statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Projektet
bedöms även bidra till uppfyllande av regionala och nationella miljömål samt till
att kraven i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram kan uppfyllas.

Information om utbetalning av stöd
Utbetalning av stöd görs av Länsstyrelsen till ert anmälda konto 5945–7994 enligt
nedanstående preliminära utbetalningsplan.
År 2020
1 334 491 kr

Efter
Totalt
Slutrapportering
444 830 kr
1779 321kr

75 % av stödet betalas ut medan projektet pågår. När slutrapporten skickats in och
granskats fastställer Länsstyrelsen slutligt stöd och återstående del av stödet betalas
ut.

Viktiga upplysningar


Del- och slutrapportering skall ske på avsedd gällande blankett och enligt
de anvisningar för ifyllande av blanketten som finns på Havs- och
vattenmyndighetens hemsida.
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Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade stöden helt eller delvis
återbetalas enligt 13 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA).



Observera att detta beslut inte fråntar er ansvaret för att följa annan
gällande lagstiftning vid genomförande av åtgärder i beviljat projekt.
Länsstyrelsen förutsätter att ni inhämtar de erforderliga tillstånd, dispenser
osv. som krävs.



Länsstyrelsen vill påminna om att slutrapporteringen ska innehålla
uppgifter om vilken samhällsnytta och vilka sysselsättningseffekter som
genomfört projekt bedöms ha bidragit med (punkt 4.8 a-c i slutrapporteringsblanketten).



Enligt 16 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala
vattenvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Morgan Jentzen med vattenvårdshandläggare
Anette Karinsdotter som föredragande. I beslutet har projektledare Jessika Öberg
medverkat.

Kopia till
Projektadministratör

