
 
 

 
 

Slutrapport för Justering av sjötröskel i 
Hillesjön  

Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt:  

10 § En kommun som beviljats bidrag skall efter att projektet har genomförts upprätta 
en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I slutrapporten skall redovisas 
   1. projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt, 
   2. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts, 
   3. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet och 
   4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att 
genomföras. 

Projektets namn: Justering av sjötröskel i Hillesjön 

Kontaktperson på kommunen: Maria Lind 
Telefon: 026-178401 
E-postadress: maria.lind@gavle.se 

Genomförande 

Instruktion: Beskriv vilka åtgärder som skulle genomföras enligt det ursprungliga 
beslutet om bidrag, godkända ändringar av åtgärder, ekonomi etc. Genomfördes 
projektet enligt ansökan vad gäller samverkan med andra aktörer, genomförande av 
åtgärder mm. Skriv i rutorna.  

Syfte med projektet som beviljats bidrag 

Justering av sjötröskel i Hillesjöns utlopp Verkmyraån utfört november 2010. 
Projektet sker i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle Kommun och 
syftar till att korrigera avvikelser i befintlig fördämning för att korrigera sjöns 
vattennivå till den avsedda. 
 

SLUTRAPPORT 
2012-10-20 

 
  
 Länsstyrelsen i Gävleborgs län… 
 801 70 Gävle 
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Genomförda åtgärder 

Den befintliga sjötröskeln har reviderats genom insats av Fiskevårdstjänst med 
inriktning att höja sjöninvån cirka 7 centimeter enligt tillstånd och beslut 

 

Godkända ändringar 

Inga ändringar jämfört med beslut 

Effekter från naturvårdssynpunkt 

Instruktion: Ge en sammanfattande beskrivning av de effekter på kort och lång sikt som 
projektet har haft från naturvårdssynpunkt. Det som redovisas är åtgärder och bidrag 
enligt det senaste beslutet om bidrag/ändringar.  

Initiala effekter har vi tolkat som de åtgärder som ska genomföras och som bidrag 
lämnats för. Effekterna ska redovisas som mätbara resultat, till exempel X ha 
restaurerad äng, X meter stängsel, X antal deltagare på guidning. Ta endast med de 
effekter som uppkommit genom redovisade bidragsberättigade åtgärder. Se till att 
slutredovisningen motsvarar beslutet, dvs att resultaten av åtgärderna i beslutet 
återfinns i slutredovisningen. Åtgärder som inte genomförts redovisas som ej utförda 
(nej i tabellen nedan), med en motivering till detta efter tabellen. Åtgärder som inte 
genomförts i sin helhet redovisas som ”delvis” i tabellen nedan, och en motivering till 
detta efter tabellen. OBS! Resultat från delvis genomförda åtgärder redovisas i tabellen.  

Långsiktiga effekter kan vara effekter som på kort sikt är svåra att mäta men som 
åtgärden syftar till att uppnå. Exempel kan vara ökat antal häckande fåglar, högre 
kunskap hos allmänheten, bättre framtida planering för kommunen.  

Åtgärd Typ av åtgärd Genomförd i 
sin helhet 
(ja/nej/delvis) 

Resultat/mätbara 
effekter av åtgärden 

Långsiktiga 
effekter 

1 Anläggande av ny 
sjötröskel uppströms 
föregående och 7cm 
högre samt breddning 
av utloppet 

Ja Sjöns lågvattennivå 
stigit motsvarande den 
reviderade 
fördämningen 

Stabiliserande 
av sjönivån och 
bromsande av 
igenväxning 
orsakat av 
grund sjö 

Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder 

Specificera motivering per åtgärd. 

Fotodokumentation 
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Bilägg gärna fotografier som visar genomförda åtgärder och resultat (före/efter 
genomfört projekt). Ange om fotografierna kan användas av 
länsstyrelsen/Naturvårdsverket för exemplifiering av projekt på hemsidor och i 
trycksaker.  

Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts  

Instruktion: I beslutet om bidrag finns villkor redovisade. Dessa ska redovisas nedan. 
Beskriv HUR villkoren har uppfyllts. Villkor som inte uppfyllts redovisas som ej 
uppfyllda, med en motivering efter tabellen. 

Villkor i beslut Uppfyllande 
Villkor 1 Ja 
2  
3  Ja 
4 Ja 
5 Ja 
6 Ej tillämpligt 

Motivering 
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Ekonomi 

Kostnad för varje genomförd åtgärd som erhållit bidrag.  

Åtgärd 
nummer 

Budgeterad total kostnad Utfall total kostnad 

1 40000 40000 
Summa: 40000 40000 

Summa bidrag enligt beslut (kr) 

20000 

Projektets kostnader uppdelat på olika poster 

Instruktion: Ange totalkostnaden för de åtgärder som erhållit bidrag uppdelat på olika 
kostnadsposter. Behövs fler/andra kostnadsposter lägg till dessa. 

 Kostnad (kr) 
Arbetskostnad  
Material  
Köpta tjänster 40000 
Resor  
Övrigt   
  
Summa:  40000 

Finansiering 

Instruktion: Här beskrivs den slutliga finansieringen av projektet. 

Finansiär Namn Medfinansiering, 
kr 

Kommun Gävle 18000 
Privatpersoner   
Företag   
Stiftelser   
Fonder   
Ideell 
organisation 

Föreningen Hillesjöns 
Framtid 

2000 

Annan (ange 
vilken) 

  

Staten (utöver 
sökt bidrag) 

  

Statligt bidrag till 
lokala 
naturvårdsprojekt 

  

Summa:   20000 
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Har flera aktörer varit delaktiga i projektet?  

Ja Nej 
X  

 Om ja, hur har denna samverkan gått till? 

Detta projekt har arbetats fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle 
kommun och Föreningen Hillesjöns Framtid, där föreningen stått som huvudsökande men 
övriga aktörer bistått med kompetens och ekonomiska bidrag  
Instruktion: Med samverkan menas att det är flera parter inblandade i projektets 
genomförande. I de fall ett projekt genomförs i sin helhet av annan än kommunen och 
kommunen endast fungerar som förmedlare av medel ska detta inte redovisas som 
samverkan.      

Hur kommer projektets återstående uppföljning och 
utvärdering att gå till? 

En kort sammanfattning av eventuella hittills genomförda uppföljningar/utvärderingar. 
Här beskrivs också vad som händer efter projekttidens slut. Redovisningen bör beskriva 
hur resultaten av projektet kommer att förvaltas i framtiden. 

Projektet förväntas vara avslutat i och med denna slutredovisning av projektet.  

Miljömål 

Vilket/vilka huvudsakliga miljömål har projektet medverkat till att uppnå? Ange med 
kryss i tabellen.  

Miljömål  
Begränsad 
klimatpåverkan 

 

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

X 

Grundvatten av god 
kvalitet 

 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

 

Myllrande våtmarker  
Levande skogar  
Ett rikt odlingslandskap  
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Storslagen fjällmiljö  
God bebyggd miljö  
Ett rikt växt- och djurliv  

Vad var bäst med projektet? 

Är det erfarenheter som projektet vill framföra?  

Det bästa med projektet är att sjötröskelns reglering korrigerats till en mer 
ändamålsenlig nivå  

 

 

” Enligt förordning (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska en 
kommun som beviljats bidrag upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen 
(§10). När slutrapporten har lämnats in ska länsstyrelsen slutligt bestämma bidraget 
storlek (§11). 

Längst ner på denna sida ska ansvarig person intyga riktigheten i slutrapportens 
uppgifter.” 

 

 

 

 

Ovanstående uppgifter intygas. 

 

Datum     Underskrift 

 

_____________________________  _____________________________________ 

 

                                                                                namnförtydligande 

 

                                                                  _______________________________ 

 

 

För ______________________________________________________kommun 

 


