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Beslut om stöd för LOVA-projektet 
Biotopåtgärder och undanröjande av 
vandringshinder i Gamm-Karbäcken och 
Högnäsån
Beslut
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar att det slutliga stödet till ert LOVA-projekt 
Biotopåtgärder och undanröjande av vandringshinder i Gamm-Karbäcken och 
Högnäsån fastställs till totalt 91 122 kronor (80% av de stödberättigade kostnaderna). 

Länsstyrelsen i Jämtlands beslutar därför om utbetalning av 20 612 kronor till Tåsjöns 
Fiskevårdsområdesförening (org. nr. 888800-1925; bankgiro/postgiro 5716-1234). 
Ärendet avslutas efter utbetalningen är genomförd. 

Beslutet har fattats enligt 11 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen).

Den slutliga utbetalningen är beräknad genom att det slutliga stödet storlek beslutats 
till 91 122 kronor samt att 70 500 kronor redan betalats ut i samband med delbeslutet 
den 21 april 2020 (vilket motsvarade 75% av det preliminärt beslutade stödet). 
Därigenom återstår 20 612 kr att betala ut.

Beskrivning av ärendet
Tåsjöns Fiskevårdsområdesförening inkom den 27 februari 2020 med en ansökan om 
stöd för lokala vattenvårdsprojekt om 94 000 kr (80 % av projektkostnaderna).

Projektet avsåg att göra biotopåtgärder och ta bort vandringshinder i Gamm-Karbäcken 
och Högnäsån genom att flytta block och därmed återskapa ett heterogent habitat samt 
en större yta som är täkt med vatten under lågflödesperioder, åtgärda vandringshinder 
genom tröskling samt anlägga lekområden för öring.

Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömde att ansökan innehöll de uppgifter som anges i 5 
§ förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
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Efter prövning av ansökan enligt 6 och 7 §§ förordningen (2009:381) om statligt stöd 
till lokala vattenvårdsprojekt beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län den 21 april 2020 
att bevilja ansökan. I samband med detta delbeslut betalade Länsstyrelsen ut 75% av det 
preliminärt beslutade stödet.

Tåsjöns Fiskevårdsområdesförening inkom med slutrapport den 26 november 2020. 
Bifogat till slutrapporten fanns även en rapport innehållande beskrivningar av de 
åtgärder som gjorts i projektet. Utifrån innehållet i slutrapporten har Länsstyrelsen 
slutligen bestämt stödet storlek till 91 122 kr och beslutat om slutlig utbetalning om 
20 612 kr. Kostnaderna består av kostnader för konsult, arbetskostnad och 
transportkostnad för grävmaskin, kostnad för inköp, transport och utläggning av 
lekgrus. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har utifrån den ekonomiska redovisningen i slutrapporten bedömt att de 
stödberättigade kostnaderna uppgår till 91 122 kr. Länsstyrelsen har därför beslutat om 
slutlig utbetalning om 20 612 kr enligt 11 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till 
lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). 

Kostnaderna i projektet har verifierats med fakturakopior. Föreningen är ej 
momsregistrerad och moms är inkluderat som en stödberättigad kostnad.  

I den slutliga bedömningen utifrån informationen som lämnats i slutrapporten, bedöms 
även

- projektet uppfyllt villkoren i delbeslutet 
- projektet bidragit till att på långsikt återskapa ett livskraftigt öringbestånd i 

Tåsjön.
- projektet uppfyllt målet att återskapa och även skapa nya lekområden och 

lekmöjligheter i två av Tåsjöns större biflöden. 
- projektet har bidragit till att miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett 

rikt växt- och djurliv påverkas positivt. Projektet har även bidragit till att främja 
biologisk mångfald genom att öka den tillgängliga ytan för alla vattenlevande 
organismer i vattendraget samt att återskapa mer variation och olika habitat

- projektet bidragit med samhällsnytta genom att genom att öka kompetensen och 
engagemanget och förståelsen för vattenmiljöer och den effekt som människans 
påverkan medför, hos fiskevårdsområdesföreningen. Andra samhällsnyttor är 
också att förbättra förutsättningarna för ett självreproducerande öringbestånd i 
Tåsjön som kommer att kunna leda till ett ökat fiske och ökat uttag av öring i 
Tåsjön, vilket bidrar till en ökad livsmedelsförsörjning och ett förhöjt 
rekreationsvärde.
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- Projektet sprider information genom en rapport som finns tillgänglig att ladda 
ned för allmänheten, information på årsmöte för fiskevårdsområdesföreningen 
samt planerar ett möte under nästa år för att informationsmöte om åtgärderna 
och resultaten. Projektet föreslår uppföljning genom elfiske om ca 2, 4 och 5 år i 
de lokaler som elfiskats tidigare samt möjligen någon ytterligare lokal i Gamm-
Karbäcken i anslutning till de anlagda lekbottnarna.

-

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA). 

Information
Länsstyrelsen planerar att under nästa år besöka några av de LOVA-projekt som 
genomförts under 2020. Vi kommer i så fall att kontakta er innan besöket.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för vattenenheten Jens Fuchs med vattenhandläggare Ann-
Kristin Eriksson som föredragande.

Jens Fuchs
Ann Kristin Eriksson

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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