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ANSÖKAN 2011  
Datum 2011-03-31  

  
 Länsstyrelsen i Stockholms län 
 Naturvårdsenheten, Britt Forsén 
 Box 220 67 

 104 22 Stockholm 

 

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt 
– sammanställning 
 

Värmdö kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt för följande projekt: 

Projektens namn Total  
kostnad  
(kr) 

Sökt  
LONA-
bidrag (kr) 

LONA 
bidrag i % 
av total 
kostnad 

Bilaga nr 
 

Hemmesta sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa 2801 280 1 400 000 49,9 % 1 
     
Summa (kr):     

Utbetalning 

 1: hand Önskad utbetalning, kr 
Projektens namn År 2011 År2012 År2013  2014 
Hemmesta sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa 1 050 000   350 000 
     
Summa (kr):      
 

 2: hand Önskad utbetalning, kr 

Projektens namn År 2011 År2012 År2013  2014 
Hemmesta sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa 600 000 450 000  350 000 
     
Summa (kr):      
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Kontaktuppgifter 
 
Bidragssökande kommun 
Värmdö kommun 
Förvaltning/avdelning, kontor 
Samhällsbyggnadskontoret 
Postadress  
 

Postnummer och ort 
134 81 Gustavsberg 

Telefon (även riktnummer) 
08-570 470 00 

Organisationsnummer 
212 000 - 0035 

Webbplats (Internetadress) 
www.varmdo.se 

E-postadress 
varmdo.samhallsbygg@varmdo.se 

Kontaktperson 
Ann Hagström 

Telefon direkt  
08-570 474 81 

E-postadress 
ann.hagstrom@varmdo.se 

Mobil 
 

 
 

Underskrift av firmatecknare 

Datum (år-mån-dag): 2011-03-31 Kommun: Värmdö kommun  

  

Underskrift av behörig firmatecknare 

 Leif Eriksson, bitr. Samhällsbyggnadschef 

Namnförtydligande och titel (texta tydligt) 

 

 

Bilagor:   
Bilaga 1; Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Hemmesta sjöäng – 
rekreation för fågel, fisk och människa 
Bilaga 1a; Medfinansieringsintyg, Värmdö kommun 
Bilaga 1b; Medfinansieringsintyg, Världsnaturfonden, WWF 
Bilaga 1c; Medfinansieringsintyg, Wermdö Ornitologiska Förening, WOF 
Bilaga 1d, Medfinansieringsintyg, Sportfiskarna 
Bilaga 1e; Medfinansieringsintyg, Trafikverket 
 
 
 
Kopia till:   
Trafikverket, Världsnaturfonden, Sportfiskarna och Wermdö Ornitologiska Förening. 
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BILAGA 1 
 Datum 2011-03-31  

 

Ansökan om bidrag för  
Hemmesta sjöäng – rekreation för fågel, fisk och 
människa 
 
Värmdö kommun ansöker om bidrag med 1 400 000 kronor för 

Projektets namn: Hemmesta sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa 
Sökande kommun/er: Värmdö kommun 
Kontaktperson på kommunen: Ann Hagström 
Förvaltning/avdelning: Samhällsbyggnadskontoret 
Postadress: 
Postnummer och ort: 134 81 Gustavsberg 
Telefon: 08- 570 474 81 
Mobil: 
E-postadress: ann.hagstrom@varmdo.se 

Projektet drivs av  

Projektet drivs av Kryssa 
(ett 
kryss) 

Namn 

Kommun X Värmdö kommun 
Ideell förening   
Kommun och förening i 
samverkan 

  

Övrig (stiftelse)   
Flera kommuner   
Annan (ange vilken)   
 
Kontaktperson på organisation som ska driva projektet (där så är tillämpligt) 
 
Namn: 
Adress: 
Postadress: 
Postnummer och ort: 
Telefon: 
Mobil: 
E-postadress: 
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Projektbeskrivning 
Hemmesta sjöäng i Värmdö kommun är en äldre igenväxt åkermark som svämmas över 
varje vår och höst. Översvämningen skapar en våtmark som är ovanlig i landskapet och 
ger fina förutsättningar för födosök och reproduktion för ett flertal arter av grodor, 
fiskar och fåglar. Reproduktionen misslyckas dock för vissa arter då området snabbt 
torkar ut på våren. Våtmarken skapar problem med översvämningar som periodvis går 
över den gång- och cykelväg som går längs med området. Fluktuerande vattennivåer 
kan även medföra sättningar för intilliggande bebyggelse. Sjöängen är med som 
skyddsvärt objekt i Länsstyrelsens våtmarksinventering från 1997 (värdeklass 3) och är 
utpekat som ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) i kommunens översiktsplan.  

Under 2008 genomfördes med hjälp av LONA-anslag en utredning om 
regleringsåtgärder vid Hemmesta sjöäng. Under 2010 ansökte Värmdö kommun om 
LONA-anslag för att ta fram en arbetsplan för att restaurera sjöängen. Länsstyrelsen 
avslog då ansökan med hänvisning till att projektet inte rymdes inom den ekonomiska 
ram som satts för beviljande av bidrag i Stockholms län år 2010. 

Inför aktuell ansökan har Värmdö kommun, WWF och Trafikverket bildat en 
projektgrupp med kompetenser inom naturvård, friluftsliv, fågel- och fiskbiotoper och 
våtmarkrestaurering. Projektgruppen har tagit fram en arbetsplan och ett preliminärt 
förslag till restaurering av sjöängen. Huvudsyftet är att förbättra förutsättningarna för 
vandrande fisk, fågellivet, grodor och friluftslivet samt att förhindra översvämning. 
Utifrån LONA-projekt 2008 och olika referensobjekt så har gruppen kommit fram till: 

Restaurering av våtmark i tre olika delområden: 
Område A (karta 2): Syfte är att återskapa en meandrande bäckfåra med tillförsel av 
grus och sten. Plantering av buskar och träd för beskuggning av bäckfåran. Målarter är 
havsöring och strömstare. (Referensobj; Träsksjöbäcken, Igelbäcken och Muskån). 

Område B (karta 2): Syfte är att det område som idag översvämmas inte torkar ut för 
snabbt på våren så att det blir ett fint område för fisklek och som rastplats och 
häckningsplats för fågel. En våtmark anläggs med ett dämme som är passerbart för 
fiskar. Våtmarkens vattenstånd regleras för att motverka igenväxning och för att gäddor 
och andra fiskar tvingas tillbaka till Östersjön. Målarter är gädda och andra vårlekande 
fiskar och vadare, simänder, doppingar, gäss mm. Här kan det även vara lämpligt med 
bete. (Referensobj; Pumphusängen, Snäckstavik) 

Område C (karta 2): Syfte är att skapa en våtmark med fluktuerande vattennivå men 
med en mer permanent vattenspegel än område B. Ett dämme anläggs på ett sådant sätt 
att fiskar inte kan passera. Röjning av buskar krävs men en stor mängd bibehålls för de 
värden de idag utgör för t ex sångfåglar. Målarter är smådopping och kärrsångare samt 
olika arter av groddjur och insekter (Referensobj; Skårbydammen, Angarnssjöängen). 

Åtgärder för att främja friluftslivet 
Hemmesta sjöäng ligger nära intill skolor, förskolor, omsorg och bostadsbebyggelse och 
det är nära till busshållplatser med tät trafik mot Gustavsberg och Slussen. Sjöängen har 
stor potential att bli ett mycket fint rekreationsområde med iordningställda gångstråk, 
broar och utkikspunkter. Projektet kommer därför att ta fram informationsskyltar, 
anlägga en gångbro över bäcken med en rastplats intill som är tillgänglighetsanpassad, 
anlägga 2 rastplatser och utkik var av en med ett högre fågeltorn samt en natur- och 
kulturstig som ger ett historiskt perspektiv på landskapsförändringar (se karta 2).
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Åtgärder i projektet   

Åtgärd 
nr 

Kategori, 
en per 
åtgärd 

Typ av åtgärd Metoder Planeras.  
genomförd, 
åå-mm 

1 1 Kunskapsuppbyggnad Projektering 2014-03 
2 1 Kunskapsuppbyggnad Inventering av fågel 2014-02 
3 1 Kunskapsuppbyggnad Inventering av fisk 2013-10 
4 1 Kunskapsuppbyggnad Inventering av groddjur 2013-10 
5 5 Restaurering Återskapande av meandrande 

bäckfåra samt ny trumma under 
befintlig GC-väg. 

2013-09 

6 5 Restaurering Anläggande av våtmark  2013-09 
7 5 Restaurering Anläggande av våtmark  2013-09 
8 6 Kunskapsspridning och 

information 
Ta fram Informationsskyltar och 
natur- och kulturstig  

2013-12 

9 4 Åtgärder som syftar till att 
främja friluftslivet 

Bygga ny Gångbro och rastplats 
som är tillgänglighetsanpassad 

2013-12 

10 4 Åtgärder som syftar till att 
främja friluftslivet 

Bygga Rastplatser och 
utkiksplatser/torn,  

2013-12 

11 6 Kunskapsspridning och 
information 

Invigning av området och 
guidningar i fält 

2014-03 

12 6 Kunskapsspridning och 
information 

Rapport 2014-03 

Resultat och kostnader   

Åtgärd 
nr 

Planerat resultat, mätvärde och enhet 
 
 

Total 
kostnad, kr 

Värde av  
ideellt 
arbete, kr 

Sökt 
LONA-
bidrag, kr 

1 1 Projektplan, 10 möten, 1 inmätning,  
2 detaljkartor och 1 illustration 

500 280 
 

 100 000 

2 25 fältbesök, 25 PM/inventeringsresultat 26 000 26 000 0 

3 3 fältbesök, 3 PM/inventeringsresultat 15 000 15 000 0 

4 6 fältbesök, 6 PM/inventeringsresultat 20 000  0 

5 Ca 600 meter meandrande bäckfåra med grus och 
stenbotten.1 ny vägtrumma (område A på karta 2) 

800 000  380 000 

6 3 000 m2 våtmark med dämme/omlöp passerbar 
för fiskar (område B på karta 2) 

450 000  200 000 

7 2 500 m2 våtmark med dämme/munk ej passerbar 
för fiskar (område C på karta 2) 

430 000  200 000 

8 1 stor informationsskylt, 3 mindre infoskyltar 100 000  100 000 

9 1 gångbro med rastplats 300 000  300 000 

10 2 utkik- och rastplatser 120 000  120 000 

11 1 invigning, tre guidningar i fält 10 000  0 

12 1 rapport 30 000  0 

 Summa (kr): 2 801 280 41 000 1 400 000 
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Finansiering  

Här anges a) hur finansiering av projektet ska ske (i tabellen nedan), och 

Finansiär Namn Kontanta 
medel, kr 

Eget arbete 
inkl LKP, kr 

Värde av 
ideellt 
arbete, kr  

Intyg  
bilaga  
nr 

Kommun Värmdö kommun 970 000 350 000  1a 
Privatpersoner      
Företag      
Stiftelser Världsnaturfonden, WWF  20 280  1b 
Fonder      
Ideell 
organisation 

Wermdö ornitologiska förening   26 000 1c 

Ideell 
organisation 

Sportfiskarna   15 000 1d 

Annan (ange 
vilken) 

     

Staten (utöver  
sökt bidrag) 

Trafikverket  20 000  
 

1e 

 Summa, kr: 970 000 390 280 41 000  

      

 Sökta bidrag enligt denna ansökan, 
kr:  

1 400 000    

      

 Summa totalt, kr: 2 801 280    

  

 

b) Projektet omfattar inga åtgärder för vilka bidrag sökts eller beviljats enligt förordning 
(2007:481)om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, LBU.  

Tidsplan för projektet 

Startdatum: 2011-06-30 (eller snarast efter Länsstyrelsens beslut) 
Slutdatum: 2014-03-31 
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Miljökvalitetsmål  

Projektet ska enligt Förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt bidra till att uppfylla de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. 
Nedan anges vilket eller vilka miljökvalitetsmål som projektet avser att bidra till 
uppfyllandet av, samt på vilket sätt.  

Miljökvalitetsmål Huvudsakligt 
miljömål (ett 
kryss) 

Motivering  

Begränsad klimatpåverkan   
Frisk luft   
Bara naturlig försurning   
Giftfri miljö   
Skyddande ozonskikt   
Säker strålmiljö   
Ingen övergödning   
Levande sjöar och 
vattendrag 

X Diket genom Hemmesta sjöäng kommer att 
restaureras så att det skapar förutsättningar 
för höstlekande fiskar och vattenvegetation 
knuten till rinnande vatten. 

Grundvatten av god 
kvalitet 

  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  

Myllrande våtmarker X Två våtmarker kommer att anläggas på ett 
sådant sätt att värden för djur knutna till 
våtmarker säkerställs (fisk och fågel i en av 
dammarna och värden för fågel och groddjur 
i den andra). Dämmen skapar vattenspeglar 
och medför att det blir ett rikare djurliv.  

Levande skogar   
Ett rikt odlingslandskap   
Storslagen fjällmiljö   
God bebyggd miljö X Hemmesta sjöäng ligger mellan, skolor, tät 

bostadsbebyggelse centrumområde och 
industriområde. Genom att restaurera 
sjöängarna med anläggningar för friluftslivet 
skapas ett område både för natur och 
närrekreation och som höjer helhetsvärdet 
inom tätbebyggda områden. 

Ett rikt växt- och djurliv   
 
Motivering till fler berörda miljökvalitetsmål 
 
Restaurering av Hemmesta sjöäng riktar sig mot olika djurarter och inom 
projektområdet finns olika syften. Detta samt att området ligger inom tätbebyggda 
områden medför att projektet bidrar till att flera miljömål uppfylls.  
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Lokala aktörer i projektet 

Markägare: Projektet berör totalt 9 fastigheter och 5 olika fastighetsägare där 
kommunen är en av ägarna. Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret, har tagit 
kontakt med samtliga markägare och samrådsmöten kommer att ske inför och under 
projektets gång. Förankringsprocessen med markägare är av ytterst viktig del. Fokus i 
början av projektets genomförande kommer att ligga på markägare för att få deras syn 
och råd på en våtmark.  

Trafikverket  äger vägar och broar intill sjöängen och kommer att delta i projektet 
genom egen arbetstid och bidra med expertis inom fisk och våtmarksrestaurering. 
Trafikverket har även genomfört en förstudie för att bygga om Hemmesta vägskäl vilket 
innebär att viss samordning med dessa planer kommer att krävas.  

Världsnaturfonden WWF : WWF har ett större landskapsprojekt inom Värmdö 
kommun som hitintills främst har berört naturbeten, men även fladdermöss, solitära bin, 
fåglar och dagfjärilar inom restaurerade områden. WWF har ett nära samarbete med 
kommunen och djurhållare och en större våtmark är helt i linje med deras arbetsplan för 
att skapa natur nära tätorter.  

Wermdö Ornitologiska Förening: Den lokala fågelföreningen har ett stort intresse i att 
delta i denna process och är villiga på ideell basis hjälpa till att få fram historiska data 
om fågelförekomster. Föreningen kommer att delta i projektet genom att sammanställa 
befintliga inventeringsresultat, genomföra inventeringar av fågel innan och efter en 
restaurering. WOF kommer att ingå i arbetsgruppen om våtmarken. 

Sportfiskarna: Fiskfaunan har tidigare inte systematiskt inventeras. Sportfiskarna 
kommer att delta i projektet genom att på ideell basis inventera fisk (elfiske) före och 
efter restaureringen. 

Värmdö Skeppslag , Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen i Värmdö har 
inte kontaktats ännu, men de har alla tidigare deltagit i möten om Hemmesta Sjöäng. 
Främst är Värmdö Skeppslag viktiga då de har stor kunskap om lokal historia som är en 
viktig del i en natur/kulturstig runt Hemmesta Sjöäng. 

Djurhållare : En intresserad djurhållare är kontaktad som även känner markägare och är 
intresserad av naturbete inom det föreslagna våtmarksområdet. Främst handlar det om 
efterbete för att bli av med den växtlighet som kommit upp i de grunda vattnen under 
vår och sommar 

Svensk Våtmarksfond: Värmdö kommun har kontaktat våtmarksfonden som visat 
intresse för projektet. Ett möte med våtmarksfonden kommer att hållas i april. Det finns 
inget beslut innan sista ansökningsdag om våtmarksfonden bidrar ekonomiskt till 
projektet eller inte.  
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Det här händer efter projekttiden 

a) hur kommunen avser att förvalta resultaten i projektet  

Åtgärd 
nr 

Så här kommer resultatet av åtgärden att förvaltas i framtiden 

1 Erfarenheter från projektet kommer att dokumenteras med text, kartor och bilder.  
2 Resultat från inventeringen kommer att utgöra underlag för framtida inventeringar 
3 Resultat från inventeringen kommer att utgöra underlag för framtida inventeringar 
4 Resultat från inventeringen kommer att utgöra underlag för framtida inventeringar 
5 Värmdö kommun har idag ansvar för det dikesföretag som går genom området. 

Värmdö kommun kommer att föreslå i samråd med markägare och övriga aktörer 
att kommunen även fortsättningsvis har skötsel- och driftansvar. 

6 Se punkt 5 
7 Se punkt 5 
8 Se punkt 5  
9 Se punkt 5 
10 Se punkt 5 
11 Erfarenheter och textmaterial från guidningar sammanställs inför slutrapport och 

framtida guidningar. 
12 Rapporten är en sammanställning av hela projektet och kommer även att innehålla 

en skötselplan och förslag till fortsatt utveckling av området. 

b) hur projektet är tänkt att bidra till ett långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i 
kommunen 

Hemmesta sjöäng är redan idag utpekad i kommunens översiktsplan som ekologisk 
särskilt känsliga områden (ESKO) på grund av dess värde som översilningsmark och 
som fågellokaler. Område kommer att fortsättningsvis att beaktas i reviderad 
översiktsplan och i naturvårdsplan samt beaktas vid detaljplaner och utveckling av 
Hemmesta centrum. 

Samarbete med ett stort antal föreningar kommer att kunna mynna ut i ett bra och nära 
samarbete mellan föreningarna och kommunens tjänstemän även i andra 
naturvårdsprojekt.  
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Projektets samband med kommunens övergripande arbete 

Övergripande arbete  Motivera sambanden 
Folkhälsa  
Regional utveckling Det finns mycket bra bussförbindelse (var 10:e minut från slussen) 

till Hemmesta. En framtida fågelvåtmark kommer att kunna nås 
inom ½-timme från Stockholms centrala delar och därmed ett bra 
besöksmål för hela regionen. 

Turism  
Areella näringar  
Kulturmiljö Området har många fornlämningar och äldre historia. Projektet tar 

fram en natur- och kulturstig som ger ett historiskt perspektiv på 
landskapsförändringar.  

Friluftsliv Samarbete sker med ett stort antal ideella föreningar som kommer 
att kunna nyttja området för guidningar och exkursioner. I det fall 
våtmarken får ett rikt fågelliv kommer detta att locka fler besökare 
ut i området. 

Övrigt av betydelse för 
naturvården 

 

Skola, barn och 
ungdomar 

Många skolor och förskolor kommer att ha tillgång till området 
inom gångavstånd. 

Tillgänglighet för 
funktionshindrade, 
äldre) 

Längs med ena sidan av Hemmesta sjöäng går en gång- och 
cykelväg. Detta är en mycket bra grundförutsättning för att kunna 
skapa en bra tillgänglighet. Projektet bygger en gångramp från GC-
vägen som slutar i en bro över bäcken. Intill bron byggs en rastplats 
för att underlätta tillgängligheten för t ex barnvagnar, 
funktionshindrade och äldre. Det finns i anslutning till Hemmesta 
centrum med flera omsorgsverksamheter som på ett lätt sätt kan 
komma att nyttja dessa anläggningar. 

Integration  
Annat  
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Obligatoriska bilagor 

Kartor 

 
Karta 1:  Översiktskarta 

 
Karta 2:  Delområde A = åtgärd nummer 5, delområde B = åtgärd nummer 6 och  
delområde C = åtgärd nummer 7  
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Karta 3:  Skolor, förskolor och omsorgsverksamheter ligger i nära anslutning till våtmarkerna. 

 
Medfinansieringsintyg 

Medfinansieringsintyg lämnas i Bilaga 1a, 1b, 1c,  1d och 1e. 

Frivilliga bilagor 

 
Foto 1: Översvämningsområde intill Ploglandet industriområde  
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Foto 2: Översvämning av gång- och cykelväg som går längs Fagerdalavägen 

 

 

Illustration 1 : Åtgärder för friluftslivet – gångbro 

 

 



 14 

 
Illustration 2 : Åtgärder för friluftslivet –utkiksplats 

 

 
Illustration 3  Åtgärder för friluftslivet – Bro med rastplats 

 


