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Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Blekinge 

Kontaktperson: Gunnar Milvert 

 

 

1.  

a. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geo-

grafiska område? 

i. LBP och LONA  

b. Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen?  

i. Oklart vad som avses. 

c. Vilka effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? 

i. Hittills har bara ett LONA-projekt avslutats och det är för tidigt 

att bedöma effekter och detsamma gäller för de två LBP-våt-

marker som har anlagts. 

d. Vilka effekter bedömer ni att åtgärderna kommer att ha inom en 5-års-

period? 
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i. LONA: Huvudsaklig trolig effekt av den hittills enda anlagda

våtmarken är biologisk mångfald samt en pedagogisk effekt för

en närliggande skola som är intresserade av projektet.

ii. LBP: Huvudsaklig trolig effekt för de anlagda våtmarkerna är

biologisk mångfald samt fastläggning av fosfor och kväve.

2. 
a. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad be-

höver förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder

för restaurering och anläggning av våtmarker?

i. LOVA/LONA: Medfinansieringen är ofta ett problem för flera

av Blekinges kommuner orsakat av en ansträngd ekonomisk si-

tuation.

ii. Många möjliga våtmarksprojekt (anläggning och restaurering)

blir tyvärr aldrig av eftersom privata markägare inte kan söka

LONA och LOVA. Detta gäller främst där det inte är möjligt

att söka LBP men där våtmarker skulle ha god potential för att

balansera klimateffekter. Problem inom LBP är att markägaren

anlägger på egen risk och får ligga ute med investeringskostna-

den och det kan ta tid innan utbetalning sker. Blekinge har

framfört förslag om att införa delutbetalning för att minska

markägarens likviditetsbrist (en så kallad enhetskostnad).

b. Vilka verktyg behöver användas?

i. Se 2a

3. 
a. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaure-

ring och anläggning av våtmarker?

i. Förutom medfinansieringsproblematiken blir det ofta problem

med markavvattningsföretag där det är svårt att nå konsensus

mellan medlemmarna. Det råder även brist på rådgivare vilket

dels försvårar arbetet rent administrativt men troligen även ger

en högre total kostnad pga låg konkurrens.

Konkreta exempel: 

4.  

a. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller

2019.

i. LBP: En anlagd våtmark i Karlskrona kommun som ska gynna

biologisk mångfald samt ytterligare en i Karlskrona som för-

bättrar vattenkvaliteten främst med avseende på fosfor.

b. Presentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.

i. Effekter för biologisk mångfald ses redan med rikt fågelliv.
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Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

 

5.  

a. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker i skyddade områden 2019?  

i. Nej 

 

6.  

a. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats 

till den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 

2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

i. Inte relevant (se fråga 5) 

 

7.  

a. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slut-

föras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 

2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

i. Inte relevant (se fråga 5) 

 

8.  

a. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå 

från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så 

utgå från den nya fördelningen. 

i. Inte relevant (se fråga 5) 
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Avdelningen för naturvård 
Edward Wirgén 
Direkt 010-2250270 
Edward.Wirgen@lansstyrelsen.se 

Sara Almqvist 
gotland@lansstyrelsen.se 

 
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 

Postadress 791 84 FALUN  E-post dalarna@lansstyrelsen.se Org nr 202100-2429 
Besöksadress Åsgatan 38    

 

 
 

Underlag till rapportering av uppdrag 15. 
Våtmarker i Länsstyrelsernas regleringsbrev 
2019 
 
Länsstyrelsen Dalarna har under 2019 arbetat med våtmarkssatsningen och 
fokus har legat på att fortsätta arbetet med åtgärder som påbörjades under 2018. 
Våtmarkssatsningen avser länsstyrelsens egna åtgärder samt att bevilja stöd till 
kommuner och ideella föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). 

Uppdrag 15 i regleringsbrevet är mer allmänt hållen och där står det att 
länsstyrelserna ska redovisa genomförda åtgärder avseende våtmarker. 
Länsstyrelsens engagemang vad gäller våtmarker riktar sig mot en bredd av 
åtgärder. Förutom våtmarkssatsningen och hantering av LONA-stöd, genomför 
länsstyrelsen i Dalarnas län ett rådgivningsprojekt för att gynna våtmarker med 
stöd av landsbygdsprogrammet, varav en del rådgivning genomförs i samarbete 
med Greppa Näringen. Inom landsbygdsprogrammet hanteras också stöd till 
anläggning och restaurering av våtmarker. 
Delar av åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) riktar sig, på olika sätt, mot 
våtmarker. Länsstyrelsen Dalarna är nationell koordinator för åtgärdsprogram 
för rikkärr. Under året har länsstyrelsen genomfört slåtter på två rikkärr inom 
ÅGP och en inventering av väddnätfjäril på rikare myrar har genomförts.  

Länsstyrelsen i samarbete tagit fram en rapport från Satellitbildsbaserad 
våtmarksövervakning1, som ska publiceras av naturvårdsverket.  
En myrfågelinventering av 100 myrar har i år slutförts av Länsstyrelsen Dalarna. 
Inventeringen är en återinventering efter 20 år och ska ligga till grund för en 
handlingsplan för åtgärder för att gynna fåglar i länets våtmarker. 
 

                                                      
1 Satellitbildsbaserad våtmarksövervakning, sammanfattning av det första nationella omdrevet, 
Niklas Hahn, Urban Gunnarsson (Lst Dalarna), Kjell Wester, planerat SNV rapportserie 
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Svar på frågor 
 

Fråga 1 

Länsstyrelsen Dalarna i stort sett bara använt de särskilt riktade skötselmedel i 
1:3-anslaget riktade mot våtmarkssatsningen för egna åtgärder i skyddad natur 
under 2019. 

De åtgärder som har genomförts är restaurering av en fågelsjö, förberedelser inför 
restaurering av ytterligare två fågelsjöar, igenläggning av diken i myr inom 
reservat, förberedelse för igenläggning av diken i myrar inom fyra andra 
naturreservat, restaurering av två rikkärr inom skyddade områden och slutförda 
arbeten på strandängar och strandkärr. 
Åtgärderna har redan fått effekt, genom att stoppa igenväxning av rikkärr, detta 
kommer på längre sikt gynna typiska arter som till exempel orkidéer, sällsynta 
starrater med flera. Vi bedömer även att åtgärderna kommer att gynna hela 
miljön och ekosystemen i rikkärr med organismgrupper såsom insekter, till 
exempel den av EU förtecknade väddnätfjärilen. 
Effekter av igenläggning av diken på myrar är på kort sikt, att flödestoppar i 
avrinningen minskar. Effekter på längre sikt är att fågellivet kommer att gynnas 
och avgången av växthusgaser minskar. Nya och större vattenytor på myrarna 
bör också leda till att igenväxningen bromsas eller stoppas på längre sikt. 
Restaurering av fågelsjöar och andra strandmiljöer bedöms gynna fågellivet 
på kort sikt. På lång sikt gynnas en rad organismgrupper av restaurering 
eftersom ett varmare mikroklimat skapas i många småmiljöer. Åtgärderna 
bedöms även gynna friluftslivet. 

Förutom detta har vi påbörjat restaurering genom slåtter/fräsning och 
dikesigenläggning i två rikkärr utanför skyddat område, med hjälp av andra 
medel inom åtgärdsprogram för hotade arter och medel till klimatarbetet. 

 

Fråga 2 
Staten avsatte under 2018 en större summa för restaurering av våtmarker och en 
mindre summa för samma ändamål 2019. Det har varit mycket positivt för 
arbetet i våtmarker. Vi har tidigare kunnat konstatera att mål när det gäller 
våtmarker inte har kunnat nås. Framförallt blir det enklare att prioritera 
restaureringsåtgärder när det finns öronmärkta pengar. Länsstyrelsen utför 
ett brett spektrum av skötselåtgärder i naturreservat, varav 
våtmarksrestaurering är en åtgärd. 
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Åtgärder som har med vatten att göra tar lång tid från planeringsstadium till 
genomförande. Det krävs ofta flera olika tillstånd och dispenser för att genomföra 
åtgärderna. Både konsulter och grävare ska upphandlas, och olika arbetslag kan 
vara inblandade, som ska genomföra andra restaureringsarbeten som till exempel 
huggning och fräsning. Antalet kunniga entreprenörer är också begränsat. 
Framförallt blev detta tydligt under 2018 då det var svårt att någon som hade tid 
att göra våtmarksgrävningar överhuvudtaget. 
Eftersom det tar lång tid att genomföra våtmarksåtgärder, behövs det en 
långsiktighet i tilldelning av medel, så att vi kan räkna med att fortsätta och 
faktiskt genomföra de åtgärder som planerats och som vi har fått tillstånd till. 
 

 

Fråga 3: 
Det är ganska vanligt att man stöter på hinder och utmaningar när man sätter 
sig för att restaurera eller anlägga våtmarker. 

Landsbygdsprogrammet 
Hinder som faktiskt sätter stopp för ett arbete förekommer då och då inom 
landsbygdsprogrammet. Det handlar då ofta om att markägaren inte vill anlägga 
våtmarken på ett sätt som stödmyndigheten bedömer vara värt att stödja. Med 
andra ord kan staten och enskilda markägare ibland ha skilda mål med 
anläggningen som inte är lätta att förena. Det kan också handla om mer generella 
målkonflikter som samhällets intresse att gynna bevarande av jordbruksmark, läs 
dikning, och naturvårdsintresset att till exempel gynna fågellivet. Om 
myndigheterna hade möjlighet att arbeta ännu intensivare med rådgivning och 
stöd inom landsbygdsprogrammet, skulle å andra sidan fler intresseanmälningar 
komma in och därmed stöd till fler våtmarker kunna beviljas. 

Skyddad natur 
För länsstyrelsens egna åtgärder inom skyddad natur finns ofta utmaningar 
som gör att arbetet drar ut på tiden. Det hänger ihop med att arbetet måste ske 
i flera etapper för att följa regelverket och för att säkerställa att inte andra 
viktiga miljömål åsidosätts. 
Typiskt sker arbetet i följande etapper: 1) Översiktlig prioritering utifrån nytta, 
det handlar ofta om genomgång av befintligt underlag, till exempel med hjälp av 
webgis 2) Vid större arbeten upphandling av konsult som kan utreda de 
hydrologiska och rättsliga effekterna av arbetet. 3) Ett tidigt samråd eller utökat 
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samråd med markägare och andra inblandade 4) Ansökan om dispenser och 
tillstånd, som ibland hanteras av annan länsstyrelse eller miljödomstolen 5) 
Ibland kan uppföljande mätningar på plats behövas. 6) Upphandling av 
entreprenör 7) Faktiskt arbete med entreprenör i fält då förhållande att gräva är 
tjänliga. Även om inga särskilda utmaningar skulle dyka upp i ett projekt. Vi 
bedömer att minsta tid för från planering till genomförande är tre år. Även 
fyra år är inte orimligt. I exemplet Krokfljot nedan har vi påbörjat det faktiska 
genomförande under år två, men huvuddelen av igenläggning av diken, kommer 
att ske under år tre, räknar vi med. 
Hinder som kan göra att arbetet drar ut på tiden är till exempel oklarheter i 
kommunikation, att inblandade instanser har olika syn på en åtgärd. eller 
tillfällig brist på arbetskraft för en viss åtgärd. Det senare var till exempel 
fallet under 2018 då en brist på grävmaskinister gjorde att ingen entreprenör 
vågade ta på sig vissa av våra arbeten. Dessa faktorer kan göra att arbetet tappar 
fart, och då kan en åtgärd helt utebli, vilket kan hända om nya prioriteringar görs 
innan arbetet är klart. 
 

 

Fråga 4 
I Rättviks kommun har länsstyrelsen arbetat vidare med restaurering av 
fågelsjön Glistjärn. Ett särskilt utskov, ett så kallat inlöp, har anlagts. Detta ska 
möjliggöra fiskvandring, samtidigt som vattenståndet kan hållas på en nivå som 
gör att sjön inte växer igen. Under året har utskovet besiktigats och ytterligare 
dämningsåtgärder genomförts för att säkra dämningsnivån. En våtmarksmosaik 
har också grävts för att gynna fågellivet och slåtter har genomförts. En 
fågeluppföljning pågår. Effekter på kort sikt är att säkra fiskvandringen till sjön, 
då det nya inlöpet har ersatt en tidigare fiskvandring som inte fungerade. 
Effekter på lång sikt är att gynna fågellivet, där som sagt en uppföljning pågår. 
Igenläggning av diken i det stora myrområdet i Krokfljots naturreservat i 
Älvdalens kommun har upphandlats och påbörjats. Efter att ha valt ut området 
på grund av att det bedöms ha fler diken än något annat reservat i Dalarna, har 
vi låtit göra en utredning av effekter av en planerad igenläggning av diken under 
2018. Under 2019 har dispens för åtgärden sökts, träd längs dikena avverkats och 
dikesgrävare upphandlats. Själva igenläggningen är planerad att ske i oktober 
2019. I år kommer ca 1 km att läggas igen. Arbetet fortsätter under 2020 med 
ytterligare sträckor av de 10 km diken som finns i Krokfljot och vi hoppas på 
detta sätt dra nytta av erfarenheten från årets igenläggning. Effekter på kort sikt 
är att flödestoppar i avrinningen från myren minskar. Vi bedömer att effekter på 
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5 års sikt är att fågellivet kommer att gynnas, att avgången av växthusgaser 
minskar och förhoppningsvis att igenväxningen av myren långsiktigt bromsas. 

 

Fråga 5 
Ja, vi beviljades bidrag från anslag 1:3 

 

Fråga 6 
Utifrån årets planering så bedöms ca 50 % av objekten ha påbörjats hittills under 
2019. 

 
Fråga 7 

Utifrån årets planering så bedöms ca 25 % av objekten att slutföras under 2019. 

 
Fråga 8 

Genomförandet har försenats huvudsakligen av oklarhet i budget som rådde 
under första halvåret 2019. Det innebär att även om projekt har påbörjats så 
kommer de att genomföras till mindre del än vad som ursprungligen hade 
planerats. 

 
 

 
Edward Wirgén 
våtmarkssamordnare 

Länsstyrelsen Dalarna 
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Svar på begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i 

Länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Länsstyrelsen i Gotlands län 

Kontaktperson: Sara Almqvist 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

 

Svar: 

Vi har använt statliga bidrag från 1:3 anslaget för restaurering och anlägg-

ning av våtmarker i skyddade områden och bidrag från ÅGP programmet 

”hotade vadare på strandängar” som beviljas genom Naturvårdsverket 

samt medel från Landsbygdsprogrammet. Bidrag från anslag 1:3 till åtgär-

der för restaurering och anläggning av våtmarker i skyddade områden har 

resulterat i dämningsåtgärder i 6 olika våtmarker inom skyddade områden. 
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Förväntade effekter är bättre vattenhushållning för vissa objekt och även 

en ökad biologisk mångfald för vissa objekt. 

Vi har administrerat LOVA, LONA våtmark och medel från Landsbygds-

programmet och därigenom beviljat andra aktörer att göra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker. 2018 beviljade vi LONA-medel i 

två omgångar till tre nya våtmarksprojekt. 2019 beviljades inga våtmarks-

projekt inom LONA. Inom landsbygdsprogrammet under perioden 2018-

2019 har t.ex. totalt 106 ha våtmarker av olika typ färdigställts och slutbe-

siktats. Ytterligare 6 ha kommer att slutbesiktas under resten av året. 

Vi har även administrerat SÅP-projekt (Särskilda åtgärdsprojekt) från 

Havs- och vattenmyndigheten: Projektets namn Kustvatten på Gotland 

med syfte att minska övergödningsproblematik i grunda havsvikar på Got-

land. Inom detta projekt gjordes 2 mindre våtmarker.  

 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

 

Svar: 

Intentionen med våtmarkssatsningen var bra och kunde ha fungerat riktigt 

bra om satsningen hade haft kontinuitet och full finansiering enligt ur-

sprungsplanen. Om det ska ske aktiva åtgärder för restaurering och anlägg-

ning av våtmarker behövs medel till förarbeten, prövningar och utred-

ningar inför åtgärderna.  

 

Ryckigheten i finansieringen för våtmarkssatsningen har varit ett stort pro-

blem. De större projekten är ofta komplicerade och kräver gott om tid för 

utredningar.  

 

I landsbygdsprogrammet finns väldigt mycket regler kring vad som ska 

finnas med i en ansökan, finansiering och arbetsmetoder för anläggningen. 

Det minskar viljan att anlägga små våtmarker eftersom det finns en tröskel 

för hur mycket byråkrati, begränsningar och stödregler man som liten mar-

kägare vill ta. Om man måste gräva, schakta transportera massor blir kost-

naden också hög per ha och då gör stödtaken att den egna insatsen proport-

ionellt sett kan vara högre för små projekt än för de stora. En sak som 

skulle göra det lättare för den här gruppen är att kraven på anbudsförfa-

rande tas bort om totalkostnaden är låg, t.ex. lägre än 50 000 kr. 

 

I vissa fall har det funnits motstående naturvårdsintressen i de våtmarks-

projekt som sökts via landsbygdsprogrammet som inte varit helt lätta att 

hantera internt på länsstyrelsen.   
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3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker?  

 

Svar: 

En utmaning när det gäller anläggande/restaurering är att det ligger i den 

enskildes intresse att söka. Det gör att det blir svårt att få till större våtmar-

ker om inte sökanden själv är en stor markägare. Påverkan på andra en-

skilda intressen kan skapa konflikt och kräva tid för samverkan.  

 

Att hitta en lämplig plats kan vara svårt – det är inte alltid så att rätt grund-

material finns på plats. Det våtmarksskikt som tas fram inom projektet 

grön infrastruktur kan på sikt kanske hjälpa markägare att hitta områden 

där anläggande eller restaureringar av våtmarker kan göra störst nytta. Se-

dan beror det naturligtvis på vad som är syftet med våtmarken (t.ex. när-

saltreduktion, biologisk mångfald eller viltvatten). Ett problem kan också 

vara osäkerheten kring om strandskydd inträder vid nyanlagda våtmarker. 

Detta hanteras olika i olika delar av landet idag. 

 

Det finns ett steg före själva anläggningen av våtmarker som kan av-

skräcka en del. Det behövs nästan alltid en anmälan om vattenverksamhet 

eller ett tillstånd för vattenverksamhet (vattendom) från mark- och miljö-

domstolen och på Gotland utredningar enligt fornminneslagen.  

 

Att få fatt på entreprenörer när åtgärderna kan genomföras är ibland en be-

gränsning. Det finns rätt stor kapacitet hos de gotländska gräventreprenö-

rerna men det har hänt att de avstått från att lämna offert på grund av att de 

haft för mycket arbete. 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

 

Svar: 

Exempel objekt Stormyr i Ala/Sjonhem 

 

Finansiering: ÅGP-medel för programmet ”hotade vadare på strandängar”. 

Syfte/förväntad effekt: Ytterligare förstärka områdets värden för fågellivet.  

 

I den utdikade myren Stormyr på gränsen mellan Ala och Sjonhem sock-

nar anlades under 2018 en cirka 17 hektar stor våtmark. Redan 2012 re-

staurerades cirka 40 hektar våtmark i Stormyr vilket har gett ett rikt fågel-

liv med vadare och änder under framförallt vår och försommar. De nu 
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anlagda 17 hektaren förväntas ge ett värdefullt komplement till den tidi-

gare våtmarken och ytterligare förstärka områdets värden för fågellivet.  

 

Exempel objekt: Botersmyr 

Finansiering: Landsbygdsprogrammet. 
Syfte/förväntad effekt: Biologisk mångfald och minskad övergödning.  

 

En kombination av viltvatten och våtmark med en areal på ca 11 ha. Fågel-

livet har redan utvecklats på ett fantastiskt sätt. Våtmarken i området är 

orörd men har fått en säkrare vattenförsörjning och en utvecklad funktion 

för den allmänna biologiska mångfalden.  

Exempel objekt: Våtmark Fole Stora Tollby  

Finansiering: Landsbygdsprogrammet. 

Syfte/förväntad effekt: Minskad övergödning, biologisk mångfald samt be-

vattning av åkermark.  

 

En så kallad kombidamm med en areal på ca 6 ha. Genom sin konstruktion 

med flacka slänter och öar samt intag av näringsrikt dräneringsvatten från 

åkermark levererar kombidammen både minskat växtnäringsläckage och 

biologisk mångfald. Tillsammans med bevattning av åkermark får man en 

bra kombination av miljönyttor.  

 

Ett hot mot de mer reglerade våtmarkerna är att skötseln av tekniska an-

ordningar som t.ex. reglerbara dämmen m.m. kan upphöra.    

Exempel objekt Valleviken 

Finansiering: SÅP-projekt (Särskilda åtgärdsprojekt) från Havs- och vat-

tenmyndigheten. 

Syfte/förväntad effekt: Minska övergödningen i grunda havsvikar på Got-

land. 

Projektets namn Kustvatten på Gotland med syfte att minska övergöd-

ningsproblematik i grunda havsvikar på Gotland.  

 

Föreningen Rädda Valleviken tillsammans med Sportfiskarna fick bidrag 

för att skapa en så kallad Gäddfabrik i inre Valleviken. Gäddfabriken däm-

mer upp delar av utgående vatten från ett dike under vintern som över-

svämmar en strandäng och öppnas sedan upp efter att gäddan lekt i våt-

marken på våren och ynglen letar sig då ut i viken. Våtmarken hjälper 

även till att minskar näringsläckage till viken genom att vatten infiltreras 

på strandängen. Inom en femårsperiod beräknas åtgärden ha en lokal effekt 

på näringsämnen i den inre delen av Valleviken genom minskad sedimen-

tering i viken vilket kan ge förbättrad vattenkvalitet och minskad påväxt 

av fintrådiga alger. Förväntad effekt är även att rekryteringen av gädda 

gynnas.  
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Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019?  

Svar: Ja 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svar: Inga 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svar: 25 % 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 

 

Svar: 

Ryckigheten i finansiering har inneburit att vi inte haft någon anställd som 

kunnat jobba med detta från början av året till september 2019 vilket gjort 

att det blir kort om tid att genomföra arbetet. Under denna korta tid är det 

mycket som ska fungera för att åtgärden ska bli genomförd. Dispensansök-

ningar ska handläggas, markägare för intilliggande mark kan behöva god-

känna åtgärden, det ska finnas entreprenörer som är tillgängliga och mark-

förhållandena ska vara de rätta för att undvika körskador.  
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Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Gävleborgs län  

Kontaktperson:  Joel Isensköld och Peter Mathisen 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

Svar:  

Våtmarksbidragen och 100 tkr från skötselschablonen 1:3 anslaget 

Myrarna blir blötare, och får en ökad vattenhållande effekt. För habitatet 

häckande fågelarter återkommer med all sannolikhet på sikt 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 
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Svar:  

Det vore lämpligt med en ram som sträcker sig över flera år för att kunna 

använda de statliga anslagen riktigt effektivt. Att medel delas ut i tid, att få 

dem sent på säsongen försvårar möjligheten att effektivt genomföra åtgär-

der. 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker?  

Svar:  

Att medel tilldelas sent, vi är ofta beroende på av upphandlingar avseende 

större objekt, vilket kräver förberedelser. 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

Svar:  

Pluggning av diken i reservaten Skräbbmyran, Hamra nationalpark och 

Storröjningsmoran. 

Myrarna blir blötare, och får en ökad vattenhållande effekt. Höjd vatten-

nivå i tjärnar och ökade sattenspeglar. För habitatet häckande fågelarter 

återkommer med all sannolikhet på sikt 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja 1,2 mkr 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75% 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 % 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 

Svar: Alla har gått till avsedda projekt 
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 Länsstyrelsen i Gotlands län 

Sara Almqvist 

Visborgsallén 4  

621 85 Visby 

  
 

Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00 

 

Rapportering våtmarkssatsningen uppdrag 15 

 

1. De statliga medel som Halland har använt sig av för att genomföra våtmarksåtgärder i 

egen regim 2018 och 2019 är:  

Våtmarkssatsningen 2018 

LOVA- egna projekt 2019 

Medel för åtgärder i reservat 2019 

 

Exempel på åtgärder är restaurering av en dynvåtmark. Området var kraftigt utdikat 

där vi har jobbat med pluggar samt förstärka äldre naturliga strandvallar. Totalt har vi 

skapat ca 26 ha våtmark som idag fortfarande behöver extra skötsel för att förhindra 

igenväxning. Idag går där nötdjur och betar. Projektet startade 2018 men pågår än i 

2019. Då vallar och pluggar färdigställdes i våras kan kommande 5 år påverka 

markerna när vi får in hela årsflöden i området vilket kan leda till något större 

vattenytor. Projektet finansierades både av våtmarkssatsningen samt LOVA- egna 

projekt. Vattenhushållningen i reservatet har ökat med åtgärderna. Fler åtgärder 

kommer vara aktuellt i området framöver. 

 

2. Det som måste bli bättre är tidiga besked. I år har det visserligen varit ett annorlunda 

budgetår som har lätt till att vi har fått medel försent för att hinna med det arbete vi 

egentligen hade velat göra och kanske hunnit om vi hade fått bättre besked redan i 

våras. Det var bra att vi fick medel efter vårändringsbudget men flera inom 

länsstyrelsen valde att ta längre semester eller tjänstledigt då prognosen visade på 

mindre jobb 2019. Vilket leder till sena starttider för projekten. 

Det största problemet och verktyg som borde ses över speciellt när det är år som 2019 

är möjligheten att dra över på budgeten till nästkommande år. Om vi ska få möjlighet 

att genomföra åtgärder måste tidsfristen förskjutas när vi blir av med 6 mån arbetstid 

under våren 

 

3. Den stora utmaningen är resursbrist i kombination av sena projektpengar. 

Planeringstiden kan vara utdragen då man måste avgöra om/vilka eventuella 

ansökningar som måste genomföras som kanske inte var tilltänkta från första början.  

 

4. Samma som fråga 1 

Ytterligare ett projekt som gjorts med våtmarkssatsningen 2018 har varit att försöka 

återskapa översilningsmarker i lövskog. Genom igenläggning av tvärgående diken kan 

vatten fritt sprida sig i sluttningen i lövskogen och naturligt skapa översilningsmark. Ett 
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sätt att hushålla vattnet i landskapet innan det sjunker ner till grundvattnet eller rinner 

vidare ut mot vattendragen. Direkt effekt genom att vattnet redan tar sig ner på ett 

mer naturligt sätt i sluttningen. Effekten på sikt är större översilningsområden med 

svämskogseffekt samt bättre hushållningseffekt. Plus att många hotade arter är knutna 

till fuktig lövskogsmiljö med stora arealer bokskog.  

 

5. Ja 

 

6. Ca 25% 

 

7. Mer än 50% 

 

8. Resursbrist gör att vi antagligen inte hinner med alla projekt. Tilltänkta entreprenörer 

är också uppbokade vilket gör att det skulle ta längre tid att få ut maskiner på plats för 

att göra åtgärder. Många gånger behöver vi själva vara med ute i fält för att 

projektleda dock kan vi inte vara på alla platser samtidigt vilket gör att vi får prioritera 

inom projekten. 
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Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Jämtlands län 

Kontaktperson: Per Sander   Funktionschef 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

Svar: Endast medel från Naturvårdsverket har i länet som länsstyrelsen 

känner till kommit till användning för restaurering av våtmarker. Länssty-

relsen har mellan 2018 och 2019 restaurerat två våtmarksområden inom 

Natura2000 genom dikesigenläggning. Länsstyrelsen har genomfört fältin-

ventering inför kommande restaurering där data insamlats för prioritering 

och åtgärdsplanering. En del hydrologiska undersökningar och analyser 

har och genomförts. Vi har inte följt upp åtgärdernas effekter ännu. De 
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åtgärdade områdena kommer att ha en bättre hydrologisk status med större 

vattenhållande förmåga etc. 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas 

Svar: Statliga medel måste vara mycket långsiktiga eftersom kompetens 

måste byggas upp liksom arbetsmodeller och strukturer för ett effektivt ar-

bete. Stödet bör nog vara friare än nu när mycket är inriktat på formellt 

skyddade områden. Stöd bör också ta hänsyn till var effekten i landskapet 

blir störst och där det är lätt att arbeta. 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker?   Svar: Att ägna sig åt att höja grundvatten-

ytan är komplicerat och är förenat med risker för stora skador och oöns-

kade effekter på samhällsfunktioner och på omkringliggande fastigheter 

om det går snett. Här handlar det om att många kompetenser i en kedja 

skall samverka. Det är som en kombination av reservatsbildning och natur-

vårdsbränning. Det handlar om att veta var störst effekt nås ur olika per-

spektiv, rådighet över mark eller markägarförankring, miljörätt, markav-

vattningsföretag som skall upphävas, hydrologiska undersökningar, arbets-

planer, upphandlingar av dyra entreprenader, förekomst av kunniga entre-

prenörer med lämpliga maskiner. Det finns få riktigt kunniga personer i 

Sverige som behärskar hela denna kedjan. Väletablerade arbetsmodeller 

saknas, jmf med reservatsbildning. 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

Svar: Länsstyrelsen i Jämtlands län har under ett decennium byggt upp en 

ledande kompetens på området genom LIFE-projektet Admire och inom 

detta projekt fanns redan objekt färdiga att hantera för den tidigare projekt-

ledaren när extra pengar kom 2018. Vi kunde snabbt restaurera två myrar 

Borgflon och Haugröningen och lägga igen ca 3000 meter dike, enligt pla-

nen 3293 meter. Länsstyrelsen har endast besiktigat att arbetena har blivit 

utförda, någon ytterligare uppföljning har ännu inte hunnits med och läns-

styrelsen har under året förlorat sin spetskompetens till annan arbetsgivare.  

Bilagor på arbetsplaner bifogas. 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej  Svar Ja 
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6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. Svar. Förstår inte riktigt vad ni menar med omfördelning av medel. Vi 

har förbrukat 25 % av medlen i nuläget men hoppas kunna nå upp till 50 

% för bra åtgärder innan 31 mars 2020. I nuläget inventerar, planerar, 

och prioriterar vi åtgärder och så har vi fått ÄTA-räkningar från tidigare 

arbetsprojekt. 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. Svar: Vår ambition har varit att projektera och driva ett restaurerings-

projekt. Förhoppningsvis kommer vi att ha projekterat klart mer än 75 % 

för budgetåret 2019- osäkert om vi hinner med restaureringsprojektet. 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 

Svar: Vi har inte omfördelat några medel i nuläget. Huvudskälet till om vi 

inte kommer att bli färdiga är att vi saknar tillräckligt med personella re-

surser och kompetens. Att få budgetmedel mitt i semestern och att vi ska 

lyckas omsätta dessa under ett drygt ett halvår och få till riktigt med verk-

stad saknar realism. Denna verksamhet måste vara extremt långsiktig. 
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Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Jönköping 

Kontaktperson: Matti Ermold  

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod?  

 

Bidrag från LBP, LONA, LOVA och från 1:3 anslaget (Skyddade områ-

den) har använts för att anlägga ett flertal våtmarker (främst LBP) men 

även för att finansiera förstudien som ska leda till fysisk restaurering 

(främst LONA och Skyddade områden). I kort sikt har flera våtmarker an-

lagts som fördröjer vatten men över längre sikt ska leda till att förbättra 

den biologiska mångfalden. Restaurerade våtmarker inom Skyddade områ-

den kommer dessutom att bidra till ett minskat växthusgasutsläpp samt ett 
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förbättrat skydd av naturtypen myr. Inom LOVA så syfta flera projekt att 

minska näringsbelastning till vattendrag och sjöar och på längre sikt kom-

mer dessa våtmarker ha förbättrat sin potential att hålla kvar och omsätta 

näringsämnen. Förstudien såsom VA-planer som också ingår i LOVA 

kommer att förbättra det långsiktiga tänkande kring vatten och övergöd-

ningsfrågor.    

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

 

Det fungerar bra att få kommunen mer intresserat i vattenfrågor. Intresset 

att anlägga och restaurera våtmarker har ökat. Det är också bra att det finns 

flera satsningar som rikta sig till olika målgrupper och som ska uppfylla 

olika mål. Med detta garantera man att flera miljöproblem kan tacklas 

samtidigt (övergödning, vattenbrist, växthusgasutsläpp, översvämning, bi-

ologisk mångfald). 

Det finns potential att förbättra situationen kring hantering av markavvatt-

ningsföretag och strandskydd i våtmarksärenden. Verktyget som används i 

LOVA för att beräkna minskningen av närsalter efter åtgärderna är svår 

hanterlig för kommuner. Det finns potential att förbättra kommunikation 

och samkörning mellan olika personer som jobbar med olika stödbidrag så 

att våtmarksprojekt inte ramlar mellan stolarna. 

Det finns potential att förbättra LIFE programmet (och samkörning mellan 

HaV, Naturvårdsverket, SMHI och MSB) så att större projekt med kopp-

ling till våtmarker kan sökas som inte enbart har fokus på natur200 områ-

den och restaurering eller förbättring av biologisk mångfald.  

Ett EU LIFE program med primär fokus på klimatanpassning, genom an-

läggning av våtmarker för att fördröja vattnet eller genom restaurering av 

myrar utanför natura2000 områden för att minska växthusgasutsläpp skulle 

vara lovande.  

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker?  

 

Hitta lämpliga åtgärder och stimulera kommuner och privata markägare att 

söka våtmarksprojekt. Juridiska problem kan finnas i koppling till markav-

vattningsföretag eller strandskydd. Det kan också vara ett hinder att våt-

marker större än 5 hektar måste prövas via miljödomstolen. Risk för på-

verkan på grannfastigheter kan även utgöra ett hinder. 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  
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Inom LONA våtmarkssatsningen har det anlagts ett flertal mindre våtmar-

ker i Värnamo kommunen nära tätorten Värnamo. Åtgärderna hittills har 

möjlighet att fördröja vattnet som infiltreras men även öka det rekreativa 

värdet av området som också används som vandringsled. 

Långsiktigt så kommer de typiska våtmarksarterna ha etablerat sig också 

vilket öka den biologiska mångfalden. 

 

Restaurering av dikad mosse i Klosjöns naturreservat. Igenläggning av ca 

700 meter dike som medför att hydrologin inom mossen återställs. Efter re-

staureringen förväntas mossen som helhet bli blötare och då också främja ar-

ter knutna till denna specifika naturtyp. Hydrologin i laggkärren kommer att 

återställas till sitt tidigare skick. Om fem år förväntas spåren av dikena ha för-

svunnit ytterligare och tillväxten av vitmossa ha ökat. 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019?  

 

Ja 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

 

Färre än 25% 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

 

Mer än 75% 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 

 

Projektet med att restaurera Kävsjön beräknas löpa till minst 2023. De del-

åtgärder som vi har föresatt oss att hinna i år kommer dock att hinnas med. 

Det finns risk att en restaurering av Brunnsekärret inte hinner genomföras 

pga att Kävsjöprojektet tar mycket tid. Och är högre prioriterat. 
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Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1   Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 

 Kontaktperson:  

Elin Åberg, våtmarkssamordnare 

elin.a.aberg@lansstyrelsen.se  

010-22 38 639 

 

Svar från Länsstyrelsen Kalmar län 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaurering och anläggning av 

våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska område? Ge exempel på åtgärder som har 

realiserats med bidragen? Vilka effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter 

bedömer ni att åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

 

Under 2018 och 2019 har medel från LONA-våtmark, LOVA, egna projekt inom 

våtmarkssatsningen, åtgärdspengar för hotade arter (ÅGP) samt statlig medfinans till GRIP on 

LIFE har bidragit till våtmarksåtgärder i Kalmar län. I och med dessa medel har Länsstyrelsen, 

kommuner och lokala aktörer haft resurser för att driva våtmarksprojekt med olika inriktning och 

syfte. Exempel på åtgärder som har genomförts är dikesproppar för att restaurera våtmarker i 

skogslandskapet och anlägga våtmarker för att minska näringsläckage från odlingslandskapet. 

Särskilda insatser har även gjorts för att stärka och gynna hotade arter som är kopplade till 

våtmarksmiljöer. Även förberedande arbete har kunnat göras inför genomförande av fysiska 

åtgärder till exempel utredningar och undersökningar inför tillståndsansökan till Mark- och 

miljödomstolen eller att upprätta åtgärdsplaner för avrinningsområden. 

 

Åtgärderna som genomförts har bidragit till att mer vatten hålls kvar i landskapet, biologisk 

mångfald gynnas och att vattenkvalitén i våra vattendrag och kustmiljöer förbättras. Våtmarkerna 

har även fungerat som viktiga betesmarker under de torra somrarna 2018 och 2019, med möjlighet 

att ge ett grönare bete när övriga betesmarker är torra. 

 

Många av de våtmarksåtgärder som genomförts ingår i fleråriga projekt där uppföljning och 

utvärdering är en del av projektet. Dessa resultat kommer vi ha tillgängliga inom en 5-årsperiod. 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver förändras när det 

gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för restaurering och anläggning av våtmarker? 

Vilka verktyg behöver användas? 

 

Under 2018 och 2019 har våtmarker fått stor uppmärksamhet i Kalmar län både i och med de 

satsningar som nationellt har gjorts på våtmarker men även utifrån hur den lokala situationen sett 

ut med vattenbrist och torka. Det har skapat ett stort engagemang för vattenresursfrågor i stort och 

ett intresse för att anlägga och restaurera våtmarker. Det är positivt att våtmarkernas många 

funktioner diskuteras av allmänheten och lyfter deras del i att hålla kvar vatten i ett 

landskapsperspektiv. 
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För att intresserade aktörer ska våga satsa behöver de veta att det kommer finnas medel att söka 

även under de kommande åren. Många aktörer har startat ett arbete med att identifiera och kartlägga 

områden för att i nästa steg genomföra kostnadseffektiva åtgärder på rätt plats i landskapet. När 

medel, som LONA-våtmark, försvinner riskerar våtmarksarbetet att tappa fart. Det är bara en del 

av projekten som överlappar med andra stödformer och det finns en risk för att bra åtgärder inte 

utförs. För att behålla förtroendet hos allmänheten för de statliga stöd som avsätts för våtmarker 

eller övriga vattenuppehållande åtgärder krävs en stabilitet och långsiktighet. 

 

När medel beviljas under sommaren för våtmarksåtgärder är det svårt att hinna få dem genomförda 

under året. Restaurering och skapande av våtmarker är oftast fleråriga projekt.  

 

Under 2018 beviljades medel för rikskärrsinventeringen i Smålandsdelen av länet. Nya medel 

söktes 2019 för att genomföra de restaureringsåtgärder som föreslogs i inventeringsrapporten 

Tyvärr beviljades inte dessa medel, varför åtgärder ännu inte vidtagits. ÅGP har under året 2019 

en låg budget och har inte kunnat prioritera detta. 

 

Det krävs även att resurser på myndighetsnivå avsätts så att Länsstyrelsen och andra myndigheter 

kan driva våtmarksarbetet framåt och samordna våtmarksfrågor. De resursförstärkningar som 

gjordes både inom våtmarkssatsningen under 2018 och inom 1:11 anslaget förstärkt åtgärdsarbete 

under 2019 behövs även framöver då det är en förutsättning för fortsatt arbete. I Kalmar län har 

resursförstärkningen bland annat använts för att nyanställa en våtmarkssamordnare men även att 

övrig personal haft mer resurser att jobba ed våtmarksfrågorna.  

 

Länsstyrelsen Kalmar län lämnade tillsammans med Vattenmyndigheten Södra Östersjön in en 

skrivelse (dnr 5475-2019) till Miljödepartementet i juni 2019 angående fortsatt arbete för att 

hantera vattenbrist. I denna förslår vi åtgärder för att ”klimatanpassa” juridiken kring vatten bland 

annat hantering av markavvattningsföretag.  

 

I skrivelsen föreslås följande:  

 

- nationell plan för omprövning för markavvattningen behövs. Förslaget innebär att detta ingår i 

förlängningen av vattenverksamhetutredningen.  

- tydliggör ansvaret för vägledning tillsyn och prövning inom markavvattning  

- markavvattningsföretag som utgör hinder i prövnings- och anmälningsärenden för andra 

vattenverksamheter bör kunna aktualitetsprövas. Finns ingen aktiv styrelse och aktiv 

markavvattning ska inbegripande beslut i rättigheten kunna fattas. En lagöversyn i denna 

riktning skulle möjliggöra att åtgärdstakten för många viktiga miljöfrågor påtagligt kunde ökas. 

 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och anläggning av 

våtmarker? 

 

Att driva ett våtmarksprojekt kan i många fall vara en process som behöver få ta tid genom dialog 

och förankring, prövning och sedan genomförande. För att ha möjlighet att ta tillvara på intresset 

krävs det att våtmarksarbetet är långsiktigt, att resurser avsätts och nationella satsningar som görs 

har ett längre tidsperspektiv. 
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Ett hinder i våtmarksarbetet är hanteringen av markavvattningsföretag då tillstånden inte är 

tidsbegränsade och många är vilande utan styrelse. I områden där stor torrläggning har skett kan 

flera markavattningsföretag överlappa varandra, till exempel på Öland. Där finns det även ett stort 

behov av att hålla vatten i landskapet och en vilja att göra insatser i de utdikade områdena. 

Hanteringen av markavvattningsföretag kan i många fall vara tidskrävande och en tillståndsprocess 

för att ompröva dessa kan även avskräcka markägare från att fortsätta.  

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restaurering och anläggning av 

våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Presentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt 

inom 5 år. 

 

Ölandsvatten – restaurering av öländska våtmarker 

 

Projektet drivs av Sportfiskarna i samarbete med Borgholms kommun, Ölands Vattenråd, BirdLife 

Sweden, Ölands ornitologiska förening och Ölands Sportfiskeklubb. Initiativtagarna sökte och 

beviljades medel från LONA under våren 2018 och projektet pågår fram till årets slut 2021. Syftet 

är att restaurera öländska våtmarker längs med kustmynnande vattendrag för att öka vattnets 

uppehållstid i landskapet, förbättra livsmiljöer för flera växt- och djurarter och minska 

näringsläckaget. 

 

Totalt planerar projektet att genomföra sex stycken våtmarksrestaureringar och projektera 

ytterligare fyra stycken. Under hösten 2018 genomfördes tre våtmarksrestaureringar och den 

vattenupphållande funktionen kunde ses redan under våren. Inom ramen för projektet så inventeras 

förekomsten av vårlekande fisk och våtmarksfåglar samt transporten av näringsämnen före och 

efter genomförda åtgärder. Inom en 5-årsperiod kommer vi ha resultaten av inventeringarna. 

 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaurering 

och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och anläggning av våtmarker i 

skyddade områden 2019? Ja/Nej 

Ja 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till den 1 oktober 2019? Utgå 

från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya 

fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

75 % 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutföras inom projektperioden? 

Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya 

fördelningen. 
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Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

Mer än 75 % 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från beviljade objekt för 

budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

 

Vissa medel har omfördelats mellan beviljade objekt och till nya objekt. Skälet var dels att några 

av de objekt/åtgärder som beviljats medel inte var möjliga eller lämpliga att genomföra innevarande 

år, dels att medlen behövdes till mer prioriterade åtgärder. Alla åtgärder är inte färdigupphandlade 

än så vi vet inte med säkerhet om allt kommer att gå att genomföra.  
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Kontakt i detta ärende

Jonas
Nordanstig

010-2237388

REDOVISNING AV UNDERLAG INFÖR RAPPORTERING AV 
UPPDRAG 15 VÅTMARKER I LÄNSSTYRELSERNAS 
REGLERINGSBREV 2019

Länsstyrelsen i Kronobergs län översänder följande underlag inför rapporteringen 
av uppdrag 15 i Länsstyrelsernas regleringsbrev 2019. Redovisningen är svar på 
den begäran som inkommit från Länsstyrelsen i Gotlands län (dnr: 3509–2019).

Kontaktperson: Magnus Strindell

FRÅGOR TILL LÄNSSTYRELSERNA

Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för 
restaurering och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och 
geografiska område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats 
med bidragen? Vilka effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? 
Vilka effekter bedömer ni att åtgärderna kommer att ha inom en 5-
årsperiod? 
Åtgärder har under 2018 och 2019 genomförts med medel från: 

- Bidrag från Naturvårdsverket inom 1:3-anslaget (NV-00065-19);

- Bidrag från Havs- och vattenmyndigheten inom 1:11-anslaget 
(projektmedel för fysisk och hydrologisk restaurering av limniska miljöer;

- Havs 1:11 anslag för regionala åtgärder för Östersjön.

Exempel på åtgärder som har genomförts med ovanstående medel:

- Biotopvård av vattendraget Nässjöån i Uppvidinge kommun. En åsträcka 
har restaurerats för att förstärka förutsättningarna för biologisk mångfald 
generellt och i synnerhet möjligheterna för en framtida reproduktion av 
öring. Åtgärden bidrar också till att höja områdets grundvattennivå och 
dess vattenhållande förmågan.
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- Hydrologisk återställning av våtmarker genom igenläggning av diken. 
Åtgärden minskar igenväxning, förstärker biologisk mångfald med bl.a. 
ökad vitmossebildning, samt ökar områdenas grundvattennivå samt 
vattenhållande förmåga. I några objekt har den hydrologiska 
återställningen föregåtts av avverkning av sentida etablerad skog.

- Fräsning av igenväxningsvegetation på före detta slåttermader. I 
Kronoberg har vi fräst bort våtmarkernas oönskade vegetation med hjälp 
av ombyggda pistmaskiner som tar sig fram på mark med dålig bärighet. 
Åtgärderna gynnar bl.a. fågelliv och den konkurrenssvaga ÅGP-arten 
klockgentiana.

- Röjning av igenväxningsvegetation, huvudsakligen tall, på ett flertal 
högmossar. Åtgärden gynnar framförallt häckande våtmarksfåglar.

- Utredning av vattenförättningar inför samråd med markägare och 
tillståndsansökan hos Mark- och miljödomstolen. Utredningarna 
innehåller hydrologiska analyser samt biologiska och ekologiska 
ställningstaganden.

- Framtagande av åtgärdsförslag för kommande våtmarksåtgärder såsom 
höjning av tidigare sänkta sjöar. Åtgärdsplanen innehåller hydrologiska 
analyser samt biologiska och ekologiska ställningstaganden.

Några av åtgärderna ger en omedelbar effekt, exempelvis röjning av mosseplan 
där man kan redan nästa år kan notera en eventuell ökning av antalet 
fågelhäckningar. Likadant ger fräsning av igenväxta våtmarker en snabb effekt 
med ett förstärkt fågelliv eller som i fallet med klockgentianan en ökad 
frösättning då konkurrerande vegetation försvunnit. Klockgentianan kan visa en 
förstärkt population redan några år efter åtgärd. Återställd hydrologi i våtmarker 
ger omedelbart landskapet en stärkt vattenhållande förmåga samt ökar dess 
förutsättningar att höja vattenkvaliteten. Vid hydrologiska återställningar tar det 
dock längre tid för att få en förändring i växtsammansättning i form av etablering 
av typiska våtmarksväxter, en ökad vitmosseförekomst eller ett utdöende av 
oönskad igenväxningsvegetation.  Dessa effekter tar längre tid, ofta mer än 5 år.

Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad 
behöver förändras när det gäller statliga medel för att genomföra 
åtgärder för restaurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg 
behöver användas?
Våtmarksåtgärder kräver ofta en lång planeringstid. Innan man kommer till 
utförandet krävs ofta projektering av dämmen, hydrologiska analyser, 
tillståndsansökan för vattenverksamhet, samråd med markägare osv. Detta 
innebär att det är viktigt att man har får en rimlig framförhållning när statliga 
medel delas ut. Det underlättar också om kan man erhålla en flerårig finansiering. 
En pott med pengar inkastade sent under året med årsskiftet som slutdatum gör 
att flera projekt blir ogenomförbara. Havs- och vattenmyndigheten har nyligen 
initierat ett arbete med att bygga upp en s.k. projektkatalog för marina och 
limniska miljöer, som underlättar arbetet med att identifiera och bevilja medel till 
lämpliga restaureringsprojekt då finansieringsmöjligheter för detta uppstår. Det 
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kan vara värt att titta på en liknande lösning för restaurering av våtmarker och 
andra miljöer.

Vidare, när man ansöker om medel för åtgärder kan det vara så att inte alla 
faktorer är klargjorda. Saker kan förändras så att åtgärder ej går att utföra. Därför 
har det varit bra och fungerat väl när man kan ersätta ett restaureringsobjekt med 
ett annat så länge det uppvisar relevans för medlens huvudsyfte. Detta underlättar 
mycket.

Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för 
restaurering och anläggning av våtmarker?
Det vanligaste hindret kommer framledes att vara att Länsstyrelsen saknar medel 
för att genomföra åtgärden. I de fall det inte finns särskilda bidrag (som t.ex. i 
våtmarkssatsningen) kan kostnadskrävande restaureringsåtgärder behöva 
prioriteras bort. Denna bortprioritering har också tidigare delvis berott på att 
Länsstyrelsen saknat tillräcklig kunskap för att genomföra åtgärderna. I och med 
våtmarkssatsningen och tidigare genomförda LIFE-projekt med 
våtmarksinriktning, har kunskaperna om hur restaurering bör göras ökat. 

Ett annat problem man stöter på är att man genom åtgärden riskerar att påverka 
intilliggande fastighet negativt dvs genom en höjning av grundvattennivån. Det är 
inte heller helt ovanligt att grävda diken, vattendrag eller sänkta sjöar har 
vattenförrättningar kopplade till sig. Även om man lyckas upphäva eller få 
tillstånd för en åtgärd så kan det ta åtskilliga år innan man kan utföra åtgärden.

Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för 
restaurering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 
2019. Presentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.

- Fräsning av våtmark i Husebymadens naturreservat, Alvesta kommun.

Husebymaden är en välkänd fågellokal som efter att den skapats 1998 så sakteliga 
växt igen med bl.a. kaveldun. I takt med igenväxningen har också fågellivet 
minskat. Maden består av stora delar flytande vegetation varför den har varit svårt 
att hävda. Under 2018 och 2019 har delar av madens igenväxningsvegetation 
frästs bort, sammanlagt ca 33 ha. Arbetet skulle inte varit möjligt om inte det 
utförts av en ombyggd pistmaskin som klarar att köra på mark med dålig 
bärighet. Efter fräsning och därmed minskad vegetation har en positiv effekt 
påvisats på fågellivet. De strandnära fräsningar som genomförts under hösten 
2019 kommer skapa bra förutsättningar för en utökad beteshävd och därmed en 
bättre långsiktig skötsel. Fräsningarna är också en förutsättning för att i framtiden 
kunna slåttra delar av maden. Maden fungerar som en näringsfälla för omgivande 
åkrar och åtgärderna kommer sannolikt också att skapa förutsättningar för ett 
ökat näringsupptag i maden.

- Restaurering av en förskogad myr i Luberydsmossens naturreservat.

Under 2018 restaurerades en ca 5 ha stor myr som dikats ut på 60-talet. 
Inledningsvis avverkades all uppväxt granskog i objektet. Lövträd och tall 
sparades. Vid den efterföljande hydrologiska återställningen grävdes ett större 
antal fördämningar i området samtidigt som dikesvallarna schaktades ner. 
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Åtgärderna har gjort området avsevärt blötare under i stort sett hela året. Genom 
åtgärden buffrar området vattnet betydligt längre än tidigare innan det går rinner 
ner i intilliggande vattendrag. Den återställda våtmarken har nu möjlighet att ta 
upp näringsämnen samt fungera som kolsänka. I ett längre perspektiv, 5–10 år, 
kommer det i objektet etableras mer vitmossa och andra typiska våtmarksarter. 
Den höjda vattennivån kommer också att minska igenväxningen av träd.

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för 
restaurering och anläggning av våtmarker i skyddade områden:

Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och 
anläggning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej
Ja.

Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats 
till den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 
Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 
Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 
ej.
50%

Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas 
slutföras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för 
budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya 
fördelningen. Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 
%, inga, vet ej.
75%

Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå 
från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så 
utgå från den nya fördelningen.
Tre objekt berör samrådsprocesser kring upphävande av vattenförrättningar där 
arbetsprocessen redan från början planerats att gå in i nästa budgetår. Ett annat 
objekt kommer sannolikt inte hinna slutföras då samråd med markägare, 
tillståndsansökan för vattenverksamhet gör att de praktiska åtgärderna blir 
fördröjda in i nästa budgetår. Åtgärden måste också utföras i slutet av sommaren 
då lågvatten råder. I ett objekt där projektering pågår kan vi inte heller där utföra 
grävarbetena förrän det råder lågvatten i slutet av nästa sommar.

//

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Svar på begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. 

Våtmarker i Länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 

 

 

Svar från länsstyrelse: Norrbotten 

Kontaktperson:  Emma Palmgren 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska område? Ge 

exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka effekter bedömer 

ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att åtgärderna kommer att 

ha inom en 5-årsperiod?  

 

Följande text avser de åtgärder som genomförts inom länsstyrelsens egna arbete inom 

våtmarkssatsningen 2018 och innefattar inte beviljade projekt inom LONA.  

 

2018 genomfördes delvis restaurering av två utdikade våtmarker inom två olika 

naturreservat. Begreppet delvis används eftersom våtmarkerna inte återställdes fullt ut  

2018, planen är att fortsätta arbetet under höst/vinter 2019. Den återställning som 

genomfördes var igenläggning av diken och byggnation av dikespluggar med hjälp av 

grävmaskin.  

 

Åtgärderna har bidragit positivt till våtmarkernas vattenhållande förmåga. Målet med 

åtgärderna har varit att återställa hydrologin och stoppa den igenväxning som 

utdikningarna bidragit till. Åtgärdsarbetet har verkat kunskapshöjande för 

Länsstyrelsen inom våtmarksrestaurering då myndigheten  aldrig  jobbat inom detta 

område tidigare. 

Inom 5 år hoppas vi att de återställda våtmarkerna har nått ett mer naturlikt tillstånd 

med naturligare hydrologi vilket förhoppningsvis har en positiv inverkan på 

grundvattennivåerna. Åtgärderna har gett tillförsel av död ved till följt av att träd som 

uppkommit till följd av att igenläggningen nu dränkts under vatten. Åtgärderna har gett 

öppnare våtmarker som är mer gynnsamma för många fåglar. Positiv påverkan på 

miljömålet Myllrande våtmarker. Minskade transporter av partiklar genom dikena och 

ut i närmsta vattendrag. På sikt kommer återställning av denna typ av torvmarker vi 

restaurerar ge koldioxidsänkor.  

 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för restaurering 

och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 
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Något som är positivt i arbetet är att man från nationell nivå inte detaljstyrt till vad 

medlen ska gå till vilket  ger Länsstyrelsen möjlighet att jobba inom ett brett område 

och på en mer lokalnivå avgöra vart behovet av åtgärderna finns.  

 

Hittills har långsiktigheten helt saknats vilken är en stor brist. Vi har fått alltför 

sena besked om medel vilket gör att mycket arbete måste göras på kort tid och inte 

jämnt fördelat över året. Många förstudier, analyser och faktiska åtgärder 

upphandlas vilket är tidskrävande om resultatet ska bli bra. Nu måste vi även 

parallellt med upphandlingarna jobba med  tillstånd från tillsynsmyndighet och 

markägare .  

 

Långsiktighet gör det också möjligt att skriva avtal som sträcker sig över fler år 

vilket gör det mer attraktivt för entreprenörer att investera i den utrustning som 

fungerar bäst vid restaurering av våtmarker. Vilket i sin tur ger effektivare 

återställningsarbete och troligen ett bättre resultat. 

 

För Länsstyrelsen i Norrbotten är det en begränsning  att vi varit hänvisade till att 

jobba inom skyddade områden. Vi anser att vi skulle kunna göra större nytta 

utanför skyddade områden. Dels eftersom vi har större, enklare och mer 

prioriterade objekt (utdikade våtmarker) utanför skyddade områden och dels 

eftersom skyddade områden redan innehåller våra finaste områden och att det 

därför blir en hård avvägning och diskussion gällande befintliga naturvärden 

kontra effekter och påverkan till följd av våtmarksåtgärder. Att jobba utanför 

reservat, i områden som idag har lägre naturvärden men istället hög potential för 

ökning av naturvärdet, skulle ge större effekt per investerad krona. Vi skulle då 

också i högre grad kunna välja  att jobba i områden som är mer utsatta för 

vattenbrist och där restaurering förväntas ge större effekt på grundvattentillgången.  

 

Effektuppföljning är viktig och för att den ska kunna göras krävs medel och stöd för 

det arbetet från nationell nivå samt långsiktighet i uppdragen. Om vi inte kan 

genomföra effektuppföljning som kartlägger både positiva och negativa effekter så 

har vi troligen svårt att motivera fortsatt arbete med återställningsarbete.  

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och 

anläggning av våtmarker?  

 

Bärigheten på våtmarkerna är en utmaning när man vill arbeta med 

grävmaskiner eller andra mindre terränggående maskiner. Vi vill såklart inte 

lämna körskador efter oss. Jobbar man på höst/vinter så förändras bärigheten 

från dag till dag beroende på temperaturen. Om man inväntar tiden för när det 

börjar frysa, vilket är positivt för bärigheten, så kan perioden till att snön lägger 

sig bli väldigt kort samtidigt som dagarna är väldigt korta här i norr. 

 

Avvägningen mellan befintliga naturvärden kontra den tänkta påverkan och 

effekten av åtgärder är också en utmaning och delvis hindrande för att kunna 

jobba med fullständig återställning, se längre utlägg fråga 2.   

 

En annan utmaningen har varit att klargöra hur områdena sett ut naturligt, före 

dikena. Fanns det en bäck som nu rätats? Fanns det skog eller har det mesta 
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uppkommit till följd av den markavvattning som skett?  Hur mycket har  dikena 

påverkat övrigt vegetation och andra naturvärden?  

 

Ytterligare en utmaning är att ha underlag för att kunna övertyga markägare att 

åtgärderna inte kommer att påverka närliggande skogsmark. Vår uppfattning är 

att markägare generellt inte är rädd om sina diken men däremot om sin skog.   

 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restaurering 

och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Presentera 

åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

 

2018. Vi jobbade med maskinell igenläggning inom två naturreservat. Totalt 

lades ca 2 km diken igen. Delvis tillämpades fullständig igenläggning  där 

dikesmassor samt torv och mossa från omgivande mark används för att fylla 

igen diket. Igenläggningen varvas med byggnation av pluggar som byggs av 

träd och torv. I områden med många naturvärdesträd fick vi gå varsammare 

fram och endast lägga igen delar av diken.    

 

2019. Har ej påbörjat faktiska åtgärder ännu.  

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och anläggning 

av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej 

 

Ja  

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till den 1 

oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat 

medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

 

Mer än 75 % .  

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutföras inom 

projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni 

omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

 

Vet ej  

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den 

nya fördelningen. 

 

• Tidsbrist för själva utförande av åtgärderna,  vilket beror på sent tilldelade 

medel 
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• Mycket snö tidigt på säsongen kan göra att vi måste avbryta arbetet.   

• Risken att vi får nej från markägare på körvägar eller åtgärder  

• Risken att vi inte får tag i entreprenörer som uppfyller våra krav på utrustning 

för att kunna jobba med våtmarksåtgärder   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 BEGÄRAN 

Datum 
2019-10-01 

 

Dnr 
3509-2019 
1(6) 

 

 

 

POSTADRESS 
621 85 VISBY 

 

BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

 

TELEFON 
010-223 90 00 

 

E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se 

 

WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

Sara Almqvist 
Tfn: 010-223 94 29 
 
 

 

Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Skåne 

Kontaktperson: Anna Walient, anna.walient@lansstyrelsen.se, 010-224 12 98 
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1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

 

 

Frågan är väldigt bred, vi tolkar det därför som att svaret även ska vara 

övergripande.  

 

I huvudsak finns tre stöd för åtgärdsarbete kopplat till våtmarker: 

våtmarksLONA (1:3-anslaget), LOVA (1:11-anslaget) och LBP. Stöden 

har olika förordningar och inte exakt samma syften, det är dock vanligt att 

en våtmark kan bekostas av mer än ett stöd. Det intressanta är dock på vil-

ket sätt de olika stöden kompletterar varandra för att på avrinningsområ-

desnivå lösa miljöproblem kopplat till vatten. Miljöinvesteringsstödet 

inom LBP syftar till att minska näringsläckaget och gynna biologisk 

mångfald och är mest fördelaktigt eftersom det är möjligt att få 100 % 

stöd, men begränsas geografiskt (odlingslandskapet) och kostnadsmässigt 

(stödtak). Det är även en begränsning att det vid ansökan om stöd måste 

finnas ett specifikt projekt. Stödet från LOVA är även det inriktat på över-

gödning och begränsas därför geografiskt. Projekten inom LOVA ska vara 

kostnadseffektiva, men på en betydligt lägre nivå än i LBP. En stor fördel 

med LOVA är att det är möjligt att söka pengar för uppsökande verksam-

het och lokala åtgärdssamordnare. Det som skiljer våtmarksLONA från 

LBP och LOVA är att det inte finns någon geografisk begränsning. Det är 

därför möjligt att arbeta med projekt som genomförs t ex i skogen eller 

mossar. Alla tre stöden fyller därför en viktig pusselbit i åtgärdsarbetet på 

avrinningsområdesperspektiv.  

 

Exempel på projekt är anläggande och restaurering av våtmarker, anläg-

gande av tvåstegsdiken, reglerbar dränering och flödesreglering i befint-

liga våtmarker, samt restaurering av svämplan. 

 

Bl a eftersom medel inom våtmarksLONA efter första ansökningsom-

gången kunde beviljas först under sommaren 2018, har inga projekt slutre-

dovisats än. Pga av bidragets ryckighet har beslut om bidrag till de projekt 

som kommunerna sökte om inför 2019 inte fått beslut än. Inom en 5-årspe-

riod bedöms beviljade åtgärder såsom nyanläggning/restaurering av våt-

marker, skapande av tvåstegsdiken och svämplan ha effekt på vattenhus-

hållning, grundvattenbildning och också åstadkomma anpassningar till ett 

förändrat klimat genom flödesdämpning. Dessutom kommer flertalet pro-

jekt att gynna den biologiska mångfalden och näringsrening. Dessa effek-

ter avseende projekt som endast omfattar kategori 8 kan dock uppnås 
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under förutsättning att våtmarkssatsningen fortsätter enligt ursprunglig 

plan, så att de förstudier/utredningar/åtgärdsprogram mm kan söka bidrag 

även för fysiska åtgärder.  

 

 

Våtmarkssatsningen – våtmarker i skyddade områden 

Exempelvis har det anlagts våtmarker för att gynna biologisk mångfald, 

för näringsrening, för att ta bort vandringshinder och för att utjämna vat-

tenflöden. Även ökat rekreationsvärde för besökare. Våtmarksbidraget har 

t.ex. använts för att nyskapa 5 st och återskapa 1 st grodvatten. Effekterna 

hittills är troligen små, då de blev klara under våren 2019. Effekterna inom 

en 5-årsperiod är förhoppningsvis att populationen av hotade grodarter 

kommer öka i de områden där åtgärder utförts. 

 

Då det varit två torra år har våtmarkerna inte haft någon större effekt på 

flödena men däremot gynnat den biologiska mångfalden eller åtminstone 

dämpat effekterna av torkan på den biologiska mångfalden. 

 

 

 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

 

Bra: 

Bra att det är möjligt att arbeta på andra geografiska platser än i odlings-

landskapet, t ex mossar. Det ger stor nytta för hydrologin i vattensystemet.  

 

Sämre: 

Ingen kontinuitet, stor ryckighet, skapar tidspress såväl för Länsstyrelsen 

som för kommuner, initiativtagare och entreprenörer. Pengar som kommer 

till Länsstyrelsen med kort varsel ska fördela till kommunerna kan inne-

bära att de sökande inte hinner ta fram några/bra projekt. Förtroendet för 

stödformen minskar.  

 

Ett problem är att bara kommuner kan söka våtmarksLONA, det hade un-

derlättat om ideella föreningar såsom vattenråd kunde söka själva. Ef-

tersom dessa jobbar avrinningsområdesvis jobbar de inte bara inom en 

kommun, och det försvårar att en av de aktuella kommunerna måste stå 

som ansvarig. 
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Vad behöver förändras: 

Även ideella föreningar såsom vattenråd bör kunna söka våtmarksLONA. 

 

Markintrångsersättning är i Skåne en vanligt förekommande fråga. De tre 

stora vattenråden i Skåne har under hela sin tid som åtgärdsaktörer betalat 

ut markintrångsersättning (mycket lägre än det egentliga markvärdet, men 

tillräckligt för att vara en morot). Det är viktigt med tydlighet kring vem 

det är som ska bära kostnaden för marken, ska staten stå för denna kostnad 

eller ska lantbruket stå för detta?  

 

Det hade varit att föredra att våtmarksLONA istället hade ingått i LOVA. 

LONA-förordningen är inte anpassad för vattenvårdsarbete i jämförelse 

med t ex LOVA. Att ha två olika stödtyper för samma typ av åtgärder 

skapar förvirring och extra arbete för de sökande, som i många fall behö-

ver söka både LONA och LOVA, med två helt olika ansökningsförfa-

rande, för att öka chanserna till stöd. Risk för dubbelfinansiering. 

 

 

Vad som behöver förändras avseende våtmarker inom skyddade om-

råden inom våtmarkssatsningen: 

 

Helt omöjligt att genomföra på ettårsbudgetar. Våtmarksprojekt kräver 

ofta förankring, rättsliga prövningar såsom dispensansökningar, upphand-

lingar, tillgång till maskiner, vilket tar tid och är svårt att göra i ettårsbud-

getar ffa då man ibland inte får anslagen förrän en bit in på året men ska ha 

allt klart innan årsskiftet. Det är också svårt för entreprenörer att hinna 

med, och de har ofta lång väntetid. Det blir lätt en flaskhals med begränsad 

tillgänglighet, exempelvis så finns det endast en långgrävare. Tidsfönstret 

blir väldigt litet, och påverkas också av hur våt hösten blir. Fleråriga an-

slag behövs. 

 

 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker?  

 

 

Naturvårdsverket har tagit ställning och menar att alla nyanlagda vatten 

som skapas omfattas av strandskydd. För ett skapat småvatten på t.ex. 0,1 

hektar innebär 100 m strandskydd att ca 4 hektar omfattas av strandskydd. 

Det avskräcker många markägare som inte vill ha strandskydd på sin 

mark. 

 

Få entreprenörer som ska hinna med snabbt påkomna projekt med en väl-

digt snäv tidsram. 
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Det kan vara svårt att motivera fastighetsägare utan markintrångsersätt-

ning. 

 

Vissa kommuner har valt att inte söka pga LOU.   

 

Krav på kommunal sökande inom LONA. Inom LOVA kan kommun/vat-

tenråd/ideella föreningar söka. LBP kan sökas av privatpersoner.  

 

 

Utmaningar/problem/hinder avseende våtmarker inom skyddade om-

råden inom våtmarkssatsningen  

 

Att projekt kan ha påverkan på andra markägare, prövningsprocesserna 

som ibland innebär långa handläggningstider, tidsbrist, markägarförank-

ring, väder och tillgången på specialmaskiner. Stödproblematiken - en bru-

kare kan ha sökt stöd för den mark där vi sedan anlägger ett vatten och då 

måste hen ändra i sin ansökan. 

 

 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

 

 

De projekt som färdigställts hittills är våtmarker inom skyddade områden 

inom våtmarkssatsningen som utförts i Länsstyrelsens regi. 

 

Exempel: 

En våtmark på ca 0,5 ha samt öppning och återmeandring av kulverterad 

bäck på ca 200 m. Gynnar vattenlevande organismer, fåglar, fladdermöss, 

kor och människor.  

 

Nyskapande av lekvatten för bl a lökgroda. Vattnet fick en yta av ca 500 

m2, vid översvämning troligtvis det dubbla. Effekt hittills oklar, men då 

lökgroda finns i närområdet i liknande vatten kommer det högst sannolikt 

bli en förstärkning i populationen. 
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Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej 

 

Ja 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. 

 

Mer än 75 % 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. 

 

Mer än 75 % 

 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 

 

Det finns något objekt där markägaren inte kunnat bestämma sig.  

Det har gjorts justeringar mellan och inom olika objekt kring andel utred-

ning och åtgärd. 
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Avdelningen för miljö
Mattias Jansson

Länsstyrelsen i Gotlands län
Anna-Lena Fritz

gotland@lansstyrelsen.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Våtmarksåtgärder 2018 – 2019 
Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar härmed genomförda åtgärder avseende 
våtmarker och deras effekter, enligt uppdrag 16 i regeringens regleringsbrev för 
2019-06-27 till Länsstyrelserna.
Redovisningen avser åtgärder inom Länsstyrelsens verksamhet och åtgärder inom 
den lokala naturvårdssatsningen (LONA), finansierade med medel från den 
våtmarkssatsning som regeringen initierade 2018. Satsningen ska främja 
restaurering och anläggning av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen 
förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till 
grundvattnet.
Enligt regeringsuppdraget ska Länsstyrelsen i Gotlands län sammanställa länens 
redovisningar och lämna sammanställningen till regeringen (Miljö- och 
energidepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Våtmarksprojekt i LONA
I och med våtmarkssatsningen har kommunerna fått möjlighet att söka upp till 90 
% LONA-bidrag för våtmarksåtgärder med vattenhushållande syfte.

Länsstyrelsen har beviljat bidrag för 19 sådana våtmarksprojekt i nio kommuner. 
18 av projekten har startat under 2018. Projekten omfattar både anläggning och 
restaurering av våtmarker samt utredningar inför sådana åtgärder. Totalt uppgår 
den preliminärt beviljade bidragssumman för projekten till drygt 21 miljoner 
kronor.

Projekten kan pågå i upp till fyra år och hittills har bara två av dem slutredovisats. 
Det ena avsåg kunskapsinsamling och utredning för att ta fram åtgärdsförslag för 
restaurering och/eller anläggning av våtmarker i Danderyds kommun. Projektet 
avslutades endast delvis utfört. Det andra slutredovisade projektet avsåg en 
förstudie för restaurering av Gävsjön i Vallentuna kommun. Projektet avslutades 
utan att förstudien påbörjats.

Data om våtmarksprojekt i LONA-registret
Ansökningar om LONA-bidrag och redovisningar av projekten administreras i 
Naturvårdsverkets databas LONA-registret: https://lona.naturvardsverket.se/

Data om våtmarksåtgärder i SMHI:s databas
I SMHI:s våtmarksdatabas ska data registreras om våtmarker anlagda för 
närsaltsreduktion och som tar emot vatten från definierade tillrinningsområden. 

mailto:gotland@lansstyrelsen.se
https://lona.naturvardsverket.se/
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Även data för andra våtmarker kan registreras i databasen och den är nu tänkt att 
användas för rapportering och uppföljning av åtgärder inom våtmarkssatsningen.
Länsstyrelsen avser att lägga in data om anlagda/restaurerade våtmarker inom 
LONA i databasen vartefter projekt slutredovisas.

Våtmarksåtgärder inom Länsstyrelsens verksamhet
Inom länets skyddade natur har ett flertal våtmarksinsatser dragits igång. I 
huvudsak har vi satsat på operativa genomförandeåtgärder, men även vissa 
förberedande arbeten har startats i form av utredningar. 

Utredningar
Länsstyrelsens utredningsinsatser har bland annat handlat om en förstudie för 
hur/om man kan lägga igen avvattnande diken i tio rikkärr som delvis förlorat sina 
värden på grund av ökad torrläggning. En restaureringsplan för fågelsjön 
Angarnssjöängen påbörjades också av konsult. Båda dessa utredningar hade dock 
en tidplan som sträckte sig in i 2019 och fick tillfälligt avbrytas när 
våtmarkssatsningen pausades.  

Genomförande
När det gäller genomförande utgör insatser vid den så kallade Lundbydammen i 
Angarnssjöängen den största posten. Här kunde vi under 2018 färdigställa 
grävning av den våtmarksmosaik som påbörjats 2017. Syftet var främst att gynna 
fågelliv och övrig biologisk mångfald, men eftersom dammen anlagts vid ett av 
sjöns större tillflöden fungerar den även för reduktion av tillkommande 
näringsämnen, framför allt fosfor. Under senhösten frästes även en del av 
strandängen för att underlätta för betesdrift. Under 2019 har ytterligare 
våtmarksinsatser på platsen avvaktat, men effekterna av åtgärderna vid 
Lundbydammen har redan visat sig i form av ökade mängder fåglar och 
reservatsbesökare i dessa delar av sjöängen. 

Arbeten med utökade och restaurerade strandängar har skett i flera naturreservat. 
De mest omfattande arbetena skedde i reservaten Sandemar, Kålsö, Tullgarn, 
Ådö-Lagnö och Eldgarnsö. Här avverkades yngre slyskogar av framförallt al och 
björk till förmån för utökade strandbetesytor. Syftet med åtgärderna var främst att 
förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden, men då yngre/triviala 
lövslyuppslag tagits bort har även områdenas vattenhållande förmåga ökat. 
Insatsernas varaktighet ska tryggas genom utökat bete.

Två bidrag har även utbetalats för strandängsinsatser utförda av andra aktörer. 
Skärgårdsstiftelsen har arbetat i Häringe-Hammersta naturreservat och en ideell 
organisation har arbetat i Äpplarö naturreservat.

Data om våtmarksåtgärder i SkötselDOS
Data om våtmarksåtgärder inom Länsstyrelsens förvaltning av skyddad natur 
registreras i Naturvårdsverkets databas SkötselDOS.
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Seminarier
Uppstartsseminarium för våtmarkssatsningen den 6 mars 2018
Länsstyrelsens anordnade ett uppstartsseminarium för våtmarkssatsningen i 
Stockholms län. Satsningen presenterades och Länsstyrelsens roll och hur 
kommunerna kan delta i satsningen togs upp. Förutsättningarna för LONA-, 
LOVA- och miljöinvesteringsstöd för att anlägga och restaurera våtmarker 
behandlades särskilt. Målgruppen var främst kommuntjänstemän och seminariet 
hade ett trettiotal deltagare.

Kunskapsseminarium om våtmarker den 19 december 2018
Tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) arrangerade 
Länsstyrelsen ett kunskapsseminarium om våtmarker, i syfte att stödja 
kommunerna och Länsstyrelsen i planering och åtgärder för bättre 
vattenhushållning. SGU berättade och svarade på frågor om hydrogeologi, 
grundvattenbildning, geologiska kartunderlag och data m.m. Målgruppen var 
främst tjänstemän på länets kommuner och Länsstyrelsen. Seminariet hade ett 60-
tal deltagare.

Beslut i ärendet har fattats länsöverdirektör Johan von Sydow med 
miljöhandläggare Mattias Jansson som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också miljödirektör Göran Åström medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
anna-lena.fritz@lansstyrelsen.se

mailto:anna-lena.fritz@lansstyrelsen.se
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Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Stockholm 

Kontaktperson: Mattias Jansson och Mats Gothnier (LST:s åtgärder i skyddade 

områden) 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Se redovisning 2019-09-19. Ge exempel på åtgärder som har rea-

liserats med bidragen? Se redovisning 2019-09-19. Vilka effekter bedömer 

ni åtgärderna haft hitintills? De åtgärder som utförts inom Länsstyrelsens 

regi under 2018 och 2019 har i begränsad omfattning ökat landskapets 

vattenhushållande förmåga. Förutsättningar för ytterligare åtgärder har 

förbättrats genom att underlag för åtgärder tagits fram. Våtmarkskompe-

tensen hos Länsstyrelsehandläggare och kommuntjänstemän har i någon 

mån också ökat genom seminarier. Vilka effekter bedömer ni att åtgär-

derna kommer att ha inom en 5-årsperiod? De åtgärder som utförts inom 

Länsstyrelsens regi under 2018 och 2019 kommer att ge positiva effekter 

mailto:gotland@lansstyrelsen.se
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för biologisk mångfald under de närmaste åren. (Ytterligare åtgärder un-

der perioden kommer också att öka landskapets vattenhushållande för-

måga.) 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Att administrera bidrag till lo-

kala våtmarksprojekt i LONA fungerar bra. Tilldelning av medel och att få 

igång projekt fungerar dåligt på grund av föränderlig och osäker budget. 

Ogenomtänkta och dåligt beskrivna redovisningsuppdrag fungerar dåligt. 

Vilka verktyg behöver användas? LONA. 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker? När det gäller våtmarker med vattenhushål-

lande syfte så är det kunskapsbrist gällande anläggning/restaurering av 

våtmarker, geohydrologi, samt juridiska förutsättningar för åtgärder. 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Se 

redovisning 2019-09-19. Presentera åtgärdens effekt hittills och trolig ef-

fekt inom 5 år. Se redovisning 2019-09-19. 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja. 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 75 % 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 75 % 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. Den huvudsakliga anledningen att vi troligen inte 

kan omsätta alla medel är tidsbrist. Eftersom våra ramavtal till viss del 

gått ut och LOU kräver upphandling tar det lång tid innan åtgärder kan 

genomföras. En annan osäkerhet är vädret den kommande vintern, då en 

del arbeten måste utföras på stabila isar. 
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Länsstyrelsen Gotlands Län 

gotland@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 

 

    

Postadress Besöksadress Telefon E-post 

611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 sodermanland@lansstyrelsen.se 
    

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet 

202100-2262 5051-8653 FE 98 
838 73  FRÖSÖN 

www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

 

Dnr 3509-2019. Besvarande av frågor inför rapportering av uppdrag 15. Våtmarker 
i Länsstyrelsernas regleringsbrev 2019. Länsstyrelsen Södermanlands län. 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska område? Ge exempel på 

åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka effekter bedömer ni åtgärderna haft 

hitintills? Vilka effekter bedömer ni att åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

 

Svar: I Södermanlands län har våtmarks-LONA samt medel för våtmarker i skyddade områden 

ännu inte gett några konkreta resultat eller effekter i landskapet. I Södermanland har man under 

2018 och 2019 endast använt våtmarksmedel till planering och förberedelse för anläggande av 

våtmarker. Men detta betyder å andra sidan att det nu finns ett antal våtmarker som är planerade 

att anläggas inom snar framtid. Inom en fem-årsperiod förväntar vi oss att nio våtmarker har 

anlaggts i Södermanlands naturreservat för de medel som Länsstyrelsen beviljades medel för 

under 2018 och 2019. Ytterligare sex våtmarker har sannolikt anlagts inom våtmarks-LONA. I 

naturreservaten kommer våtmarkerna främst att få effekten att de ökar landskapets förmåga att 

hålla kvar vatten. LONA-våtmarkerna är i flera fall inriktade på dagvattenrening och fisk varför 

den främsta effekten av dessa är rening av näringsämnen och att rovfisk gynnas. Flera av 

våtmarks-LONA projekten ger också effekten att landskapets förmåga att hålla kvar vatten ökar.  

 

Inga våtmarker har finansierats med medel från LOVA eller med hjälp av fiskevårdbidrag. 

 

Inom landsbygdsprogrammet har ett flertal våtmarker anlagts med stöd av miljöinvesteringar 

samt miljöersättningar. Våtmarkerna bedöms ge långsiktiga effekter för bättre vattenkvalitet.  

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver förändras när 

det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för restaurering och anläggning av 

våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

 

Svar: Den organisation och det arbetssätt som Naturvårdsverket byggde upp inom 

våtmarkssatsningen har varit bra. Skypemöten och även en fysisk träff har hållits där 

länsstyrelserna aktivt har kunna komma med inspel och synpunkter samt delat erfarenheter med 

varandra. Detta har varit ett värdefullt stöd i arbetet med våtmarker.  
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Det som har varit en stor nackdel är våtmarkssatsningens brist på långsiktighet och kontinuitet. 

Att anlägga våtmarker är en process som tar tid. Förutom länsstyrelsens egen planering kan 

ibland upphandlingar behöva göras och våtmarker behöver också ofta prövas enligt miljöbalken. 

Detta i kombination med den ryckighet som varit och att medel kan bindas upp gör att det blir 

praktiskt svårt att få till konkreta åtgärder. Brist på framförhållning gör det också svårt att 

uppmana kommuner att komma in med LONA-ansökningar vilket kan resultera i färre 

ansökningar till år 2020. 

 

Länsstyrelsen skulle önska en bättre framförhållning för de medel som ges inom 

våtmarkssatsningen. Vad gäller medel inom skyddade områden önskar Länsstyrelsen att medel 

skulle kunde bindas upp till konkreta projekt i större utsträckning än vad som ges möjlighet till 

idag. Vad gäller våtmarks-LONA hade det varit önskvärt om sista ansökningsdag kunde skjutas 

fram och även samordnas med sista ansökningsdag för LOVA och fiskevårdsbidrag. I synnerhet 

känns detta angeläget för 2020 års eventeulla projekt eftersom en stor del av året redan har gått.  

 

Inom landsbygdsprogrammet finns ett väl fungerande arbetssätt med garanterade avsatta pengar 

vilket ger en bra framförhållning och en möjlighet att arbeta långsiktigt. 

  

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och anläggning av 

våtmarker?  

 

Svar: För de projekt som länsstyrelsen i Södermanland har drivit i skyddade områden har 

det vanligaste hindret varit att de hydrologiska åtgärder som länsstyrelsen vill göra 

påverkar mark utanför reservatets gränser. I flera fall har reservatsgränserna legat på ett 

sådant sätt att länsstyrelsen inte har rådighet över hydrologin i det egna reservatet. Detta 

har i flera fall inneburit att projekt har behövt avbrytas eftersom berörda markägarna har 

ställt sig negativa till åtgärderna.  

 

Inom landsbygdsprogrammet är den långa handläggningsprocessen det största hindret. 

Många kompletteringar och den omständiga redovisningen gör ibland att sökanden tappar 

sugen och väljer att inte fortsätta med sitt våtmarksprojekt.  

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Presentera åtgärdens effekt 

hittills och trolig effekt inom 5 år.  

 

Svar: Under 2019 kommer Länsstyrelsen att anlägga en våtmark om 0,6 hektar i 

Timmermons naturreservat i Gnesta. Syftet med våtmarken är främst att stärka den 

biologiska mångfalden och då i synnerhet gynna större och mindre vattensalamander som 

finns i området idag. Åtgärden kommer förhoppningsvis att ha effekten att större och 

mindre vattensalamander etablerar sig i våtmarken. Länsstyrelsen avser även restaurera ett 

cirka 5 hektar stort utdikat sumpskogsområde i Sjöskogens naturreservat i Nyköping. 

Åtgärden kommer att ha effekten att markvattenståndet åter igen kommer att hamna i 

markytan större delen av året vilket kommer att missgynna barrträd och öka andelen död 

ved.      
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 Datum   

 2019-10-11 

  

Dnr 

   

 
 
 

 
 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och anläggning av 

våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej 

 

Svar: Ja 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till den 1 oktober 

2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

 

Svar: Inga 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutföras inom 

projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så 

utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

 

Svar: Färre än 25 % 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från beviljade objekt 

för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

 

Svar: Om projekt inte kommer att genomföras så beror detta på att prövningar enligt 11 

kap. miljöbalken samt att upphandlingar av entreprenörer för utförandet inte hinner bli 

klart inom projektperioden. Eftersom pengar inte heller kan bindas upp efter 

projektperiodens slut är våtmarkernas genomförande beorende på att det kommer nya 

statliga medel. 

 

lisv08
Markering





lisv08
Markering

lisv08
Markering

lisv08
Markering

lisv08
Markering

lisv08
Markering







 

 Sida 
REDOVISNING 
  

1(2) 
Datum Dnr 
2019-10-11 
  

500-8909-2019 
  

  
 
Miljöanalys 
Laura Hedberg 
Naturvård 
Jan Cedervind 
 

 

 
 

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

Redovisning av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i 
Länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 till Länsstyrelsen Gotland (3509-
2019) 
 
1. Anslaget 1:3, åtgärder för värdefull natur, har använts inom länet under 

2018 och 2019 för arbete med våtmarker. Bidrag för LONA-projekt för 
våtmarker har beviljats och använts av en kommun inom länet i arbete 
med våtmarker.  
Med 1:3 medel har bland annat hydrologisk och hydroteknisk 
undersökning genomförts inom fyra utvalda områden, strandängar har 
betesputsats i två skyddade områden. Med LONA-bidrag har en kommun 
påbörjat en förundersökning för att återskapa ett nytt våtmarksområde i 
tätortsnära läge. 
Effekterna av de konkreta åtgärderna inom skyddade områden har 
framförallt haft positiva effekter på växt- och djurlivet inom områdena. 
Hydrologiska och hydrotekniska undersökningar bidrar till att samla 
kunskap om förhållandena inför tillståndsansökan, anmälan om 
vattenverksamhet samt samråd enligt Miljöbalken och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning. Med LONA-projektet kommer bland annat 
effekterna handla om förbättrade möjligheter för vattenhushållning. 

2. Det har varit mycket positivt att bidrag har delats ut för att restaurera och 
anlägga våtmarker. Det skulle ha behövts en längre förberedelsetid för 
planering av användning av medel för att få ut mest nytta av medlen. Det 
vore också positivt om medlen skulle kunna användas under en mycket 
längre tidsperiod (flera år) för att verkligen kunna genomföra 
tidskrävande åtgärder samt att påvisa effekterna av genomförda åtgärder.  

3. En av begränsningarna är att användningen av medel behöver ske under 
ett visst budgetår. Det är mycket kort tidshorisont för att kunna planera, 
genomföra och följa upp åtgärder vars effekter ska vara långsiktiga. Det 
vore önskvärt med t ex 2-3 årig förberedelsetid inför genomförande av en 
större konkret åtgärd i fält. De mer praktiska problemen uppstår bland 
annat av geografiska förutsättningar, så som läge av våtmarker i länet, 
variation mellan årstiderna (kort säsong för att genomföra åtgärder), 
rådighet för att utföra åtgärder inom vissa områden. 
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4. Röjning av strandängar inom några skyddade områden i länet 
genomfördes under 2019. Dessa strandängar var i stort behov av 
restaurering. De troliga effekter inom en fem års period är bland annat 
förbättrade levnadsmiljöer för flera fågelarter som är beroende av denna 
typ av miljö.  

5. Ja. 
6. Länsstyrelsen Värmland sökte bidrag för att genomföra förberedande 

åtgärder inför restaurering av fyra olika våtmarksområden under 2019. 
Inom alla fyra områden har förberedande åtgärder inletts. 

7. Ingen av de beviljade objekten kommer vara helt slutförda under 2019, 
men av de åtgärderna som medel söktes för kommer cirka 75 % av de 
tilltänkta åtgärderna vara genomförda under 2019.  

8. På grund av den korta tiden för att ta fram kostnadsberäkningar för 
restaurering av våtmarker samt för genomförande av åtgärderna, kommer 
Länsstyrelsen Värmland förmodligen inte kunna genomföra allt enligt 
planering under 2019. 

 



 

   

 Rapport 
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2019-10-12 
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Länsstyrelsen Gotland 

gotland@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B  Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 
901 86  UMEÅ Naturvårdsenheten Direkt 010-2254428  www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

 

 

Redovisning av underlag till rapportering av uppdrag 15 om Våtmar-

ker (ert dnr 3509-2019) 

 

Länsstyrelsen Gotlands län har i uppdrag att sammanställa redovisningar 

från övriga länsstyrelser om arbetet med våtmarker och effekterna av det ar-

betet. Länsstyrelsen Västerbotten besvarar nedan enligt anvisning åtta frågor 

om arbetet i länet under 2018 och 2019. 

 

Svar från länsstyrelse: Länsstyrelsen Västerbotten 

Kontaktperson: Jonas Grahn 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaurering 

och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska om-

råde? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka effekter 

bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att åtgärderna 

kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

I Västerbottens län har främst de särskilda bidragen till länsstyrelserna inom våt-

markssatsningen, LONA (våtmarksdelen) och 1:3-anslaget för skötsel av värdefull 

natur använts för att restaurera eller återskapa våtmarker. En våtmark har också re-

staurerats inom medel från EU-programmet Botnia-Atlantica med viss statlig med-

finansiering (via HaV) och ett projekt som gäller att återskapa en våtmark ha bevil-

jats inom LOVA. 

Med hjälp av medlen från våtmarkssatsningen har bl.a. arbetet med att återställa 

skadade våtmarker i skyddade områden kommit igång på riktigt. Vi har restaurerat 

myrar och sumpskogar hydrologiskt genom att avverka skog och gräva igen diken 

eller bygga dämmen, vi har gynnat fåglar och ökat närsaltsreningen genom att göra 

trösklar och grunda pölar på strandängar. Med hjälp av LONA har en bäck blivit 

återmeandrad och igenväxande småvatten där det finns mindre vattensalamandrar 

har rensats. 

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna har redan nu har betydelse för biologisk 

mångfald, och de är viktiga åtgärder bl.a. enligt Sveriges Prioritized action 

framework (PAF) och regionala strategier om skötselåtgärder för biologisk mång-

fald. De minskar redan nu vattenflödena i en lokal skala. Troligtvis är effekterna på 

grundvattenförekomsten blygsamma. De ekologiska effekterna kommer dock inte 

att synas fullt ut förrän om ett antal år. 
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2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver för-

ändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för restaurering 

och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

I Västerbotten har tidigare få våtmarker anlagts eller återställts utifrån syftet att öka 

biologisk mångfald eller minska eutrofieringen, jämfört med södra Sverige. Stöd 

för anläggande av våtmarker utifrån övergödningsproblematik har inte omfattat 

norra Sverige. Utifrån eutrofiering, vattenhushållning och biologisk mångfald be-

hövs våtmarksrestaurering även i norra Sverige, även om behovet ser annorlunda ut 

än i delar av södra Sverige. 

I Västerbotten har intresset varit ganska lågt för våtmarker inom LONA, med bara 

tre beviljade projekt. Oklarheten kring medel har troligen medfört att intresset för 

ansökningar har minskat, jämför t ex LOVA. Det finns potential för fler våtmarker 

i kommunal regi särskilt utifrån behovet att minska översvämningsrisken och han-

tera dagvatten i tätortsnära lägen. 

Att arbeta i skyddade områden har stora fördelar och är särskilt effektivt när det 

gäller att gynna biologisk mångfald. Skötseln i skyddade områden är underfinansi-

erad och det särskilda pengarna riktade på våtmarksåtgärder där 2018–2019 har 

utan tvekan inneburit många skötselåtgärder som annars inte kunnat prioriteras. 

Restaurering av värdefulla våtmarksmiljöer behövs dock även i övriga landskapet, 

och har potential att också för att minska påverkan på vattendrag. 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och 

anläggning av våtmarker?  

Det är ofta svårt att hitta objekt där man inte riskerar att få en negativ påverkan på 

mark utanför det område man vill jobba på. Naturreservat avgränsas sällan med 

hydrologisk återställning i tankarna (snarare blir ofta diken gränser), och gäller det 

nyanläggning finns ofta intressen uppströms eller nerströms som påverkas. 

I många fall finns ett eller flera markavvattningsföretag, ofta i praktiken vilande. 

Chansen att det krävs långdragna miljöprövningar av åtgärderna är ett problem 

ibland, särskilt när det gäller viktiga åtgärder för att bevara biologisk mångfald en-

ligt skötselplan i ett skyddat område. 

För Västerbottens del har särskilt anläggning av våtmarker varit ovanligt och det är 

därför fortfarande brist på både kunskap, konsulter och entreprenörer; det behövs 

några bra exempel. 

 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restaurering 

och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Presentera åt-

gärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år. 

Blylodmyrans naturreservat, Skellefteå kommun, har bl.a. några av länets värde-

fullaste rikkärr och mycket höga naturvärden. En betydande del har dock skadats 

av påverkan från en myrodling, och för att återställa hydrologin avverkade under 

2018 Länsstyrelsen 12 hektar skog, gjorde restaurerande röjningar på ytterligare 4 

hektar, grävde igen 650 meter diken och återmeandrade delar av en kanaliserad 

bäck. Vi bedömer att 23 hektar potentiella rikkärr är hydrologiskt restaurerade. 
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Grundvattennivån i området har höjts. Förutom våtare och mer naturliga rikkärr 

och större areal öppen myrmark räknar vi med att mängden grundvatten kommer 

öka och att mer kol kommer att bindas. 

Inom de närmaste åren räknar vi med att vegetationen (bl.a. rikkärrsarter) i de re-

staurerade områdena ska börja etablera sej och att positiva förändringar ska ske 

även i angränsande delar. 

 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och anlägg-

ning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej 

Ja, för 10 objekt 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till den 1 

oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omförde-

lat medel så utgå från den nya fördelningen. 

Mer än 75 % 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutföras 

inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni 

omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

50 %. Flera objekt kommer enligt plan att fortsätta kommande år. 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från bevil-

jade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya 

fördelningen. 

Den omedelbara orsaken är den sena tilldelningen av medel, som inte bara försvå-

rade planeringen utan också gjorde att upphandlingar, objektsplanering och inte 

minst det praktiska arbetet inte kunde komma igång förrän när en stor del av året 

hade gått. Även om man har väl planerade åtgärder tar det tid att få arbetet till 

stånd. En långsiktighet i medlen är därför avgörande. Kortsiktig och svårplanerad 

budget riskerar betyda att objekten prioriteras utifrån vad som är snabbt genomför-

bart snarare än utifrån vilka som är särskilt viktiga enligt syftet. 

 

 

 

Jonas Grahn 

Våtmarkssamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten 
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  2019-10-14   dnr: 512-8315-2019 

 

Rapportering från länsstyrelsen Västernorrland av uppdrag 15. Våtmarker i 

Länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Svaren på önskade frågor finns under respektive frågeställning. 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska område? Ge 

exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka effekter bedömer ni 

åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att åtgärderna kommer att ha 

inom en 5-årsperiod? 

 

 

Vi har framför allt använt medel från anslag 1:3 åtgärder för värdefull natur, anslagspost 2 

och det bidrag som avsåg ”våtmarkssatsningen”. En mindre andel har också använts från 

”schablonen” för skötsel av naturreservat. 

 

Exempel på åtgärder framgår av bifogade rapporter. 

 

Effekter av åtgärder syns snabbt genom att markvattennivån ökar snabbt efter igenläggning av 

diken och andra åtgärder. Fågellivet reagerar snabbt också på effekterna av öppna 

vattenspeglar på myrarna. De mer långsiktiga effekterna är att myrvegetation och vitmossor 

återkommer. Hydrologin återgår också så långt möjligt till det mer naturliga som det var innan 

åtgärder. 

 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver förändras 

när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

 

Restaurering av våtmarker är en lång process ofta över flera år. Snabba årliga bidragsbeslut är 

således mycket svårt att hantera och det finns stora risker att man bara hinner börja innan 

medlen ska redovisas. Man behöver en mer långsiktig hantering och planering av resurser.  

 

På sikt bör också centralmyndigheten ta fram en handbok eller allmänna råd för arbetet med 

restaurering av myrar.  

 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och 

anläggning av våtmarker?  

 

Jag tror också det är viktigt att förstå att Sverige också är i en uppstartsperiod av restaurering 

av myrar. Detta är inget som tidigare har genomförts i någon större omfattning. Några län var 

med under EU-projektet ”Life Add mire” under perioden 2010-2015 vilket på många sätt var 

ett startskott för verksamheten.  
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  2019-10-14   dnr: 512-8315-2019 

 

För att få snurr på verksamheten behövs att reservaten får bra beslut och skötselplaner. Att det 

finns en kompetens ute i länen. Tidigare verksamheter och vattendomar kan vara svåra att 

hantera likaså vilka aktuella tillstånd eller anmälningar som behöver göras.  

 

Korta säsonger (i alla fall här i norr) gör att det blir svårt att hinna med. Under vår och 

sommar vill man inte på grund av störningen genomföra åtgärder utan de får koncentreras till 

höstarna.  

 

Bristen på bra och lämpliga maskiner kan också vara ett problem. 

 

 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restaurering och 

anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Presentera åtgärdens 

effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

 

Kolla de bifogade rapporterna. 

 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaurering 

och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och anläggning av 

våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej 

 

Ja vi fick de anslag vi ansökte om för året 2019. 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till den 1 

oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat 

medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

 

50%, Vi har färdigställt ett område och håller på med ett andra område. Planen är att 

genomföra åtgärder i fyra områden under 2019.  

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutföras inom 

projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat 

medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet ej. 

 

Mer än 75 %. Förhoppningen är att hinna göra klart det vi tänkt. Men detta är under 

förutsättning att vädret och inte för mycket snö stoppar våra planer. 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från beviljade 

objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya 

fördelningen. 

 

Det blir för mycket snö eller att maskiner inte längre finns att tillgå. Eventuellt kommer vi att 

bli tvungna att fortsätta arbetet under perioden 1 januari-31 mars.  
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Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse:  

Kontaktperson:  

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

Svar: 

Våtmarks-LONA:  

Vi har en återställning/återmeandring av Hjulbäcken vid Sagån som pågår. Flera 

projekt som utreder var det är lämpligt att anlägga våtmarker kommer att leda till 

att vi förhoppningsvis får in fler ansökningar och därmed fler våtmarker om 5 år. 

Ett par mindre privatare våtmarker har bildats. 

 

LBP: 
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2018-19 har nedanstående projekt utförts med LBP-medel. Av vattenkvalitetspro-

jekten är 4 stycken resultatet av ett ”samarbete” med LOVA på så sätt att kratt-

ningen av manegen (bygdegårdsmöten, förstudier, förankringsprocess, lång-

bänksnötning) skett inom LOVA och själva bygget inom LBP. Åtgärderna kom-

mer att ha lokal effekt för vattenkvalitet och biologisk mångfald men försumbar 

effekt för grundvattenbildning och högflödesmodulering. 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas?

Svar: Mer pengar och mindre krångel. T ex bör små projekt på 2-3 ha och därun-

der befrias från upphandlingskrav om de håller sig under ett fastställt takbelopp 

per hektar.  

Enklare med ETT bidrag som hanterar samma sorts frågor, som det är nu vet folk 

ju inte ens om det kommer att gå att söka våtmarks-LONA-pengar. Dessutom var 

det väldigt kort uppstartssträcka som följdes direkt med en tvärnit och sen kom 

pengar väldigt sent. Det är svårt att motivera folk att söka då.  

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering

och anläggning av våtmarker?

Svar: För de små projekten är krånglet för stort. Man orkar inte gå ut med anbuds-

förfrågan för grävning på några tiotusenlappar och ingen är heller intresserad av 

att lämna in anbud. 

Lagstiftningen är för stort hinder, att strandskyddet inte kan medge en positiv åt-

gärd, finns inga särskilda skäl. 

Konkreta exempel: 

Kategori Projekt StödbeloppAreal (ha) Status 191011

BIOLOGISK MÅNGFALD Frösvibäcken 1861200 26 Pågår

BIOLOGISK MÅNGFALD Spaden 98550 1,1 Klar

BIOLOGISK MÅNGFALD Vångsta 29876 0,2 Klar

FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET Gussjö 1_3 fosfordamm 212350 0,2 Klar

FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET Gussjö 2_15 fosfordamm 153900 0,4 Klar

FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET Holmbo stor fosfordamm 1043200 2,8 Klar

FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET Sörsalbo 998000 5 Klar

FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET Ösby fosfordamm 80000 0,2 Pågår

FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET Gäddeholm stor fosfordamm 1048610 1,7 Pågår

SUMMA 5525686 37,6
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4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

Svar: 1,1 ha fågel- och groddamm vid Spaboda, Västra Skedvi som anlagts med 

dammvall, reglerbar munk och säsongsvist vandringsbart bräddavlopp – en klas-

siskt enkel och superbillig konstruktion (under 90tkr/ha)! Årets fågel- och grod-

rapport är precis på väg in från den superintresserade markägaren. 

 

 
 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019?  

Svar: Ja 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svar: 50 %. 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svar:75%. 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 
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Svar: Förändrade förutsättningar har medfört att fullständiga tillstånd för vat-

tenverksamhet krävs, vilket inte var planen vid projektets början. Delar av 

projektet är dock genomförbart = ca 50% av beviljade medel kommer att för-

brukas. 

 

 

 



Svar på BEGÄRAN
Datum
2019-10-10

Dnr
501-38178-2019

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Sara Sandling
Enheten vatten- och fiskprojekt
Vattenavdelningen
Tfn: 010-224 53 21

Sammanställning av underlag till rapportering av uppdrag 15. 
Våtmarker i Länsstyrelsernas regleringsbrev 2019, Västra Götalands 
län

Instruktioner och information för rapportering till Gotlands län: 
Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 
finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med 
våtmarker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar 
bra respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten 
av genomförda åtgärder.

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive 
finansieringskälla hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara 
resurseffektiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet 
av åtgärder.

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till 
gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden.

Frågor till länsstyrelserna

Svar från länsstyrelse: Västra Götalands län
Kontaktperson: Sara Sandling, Jan Gustafsson, enhetschef Morgan Jentzen

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för 
restaurering och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och 
geografiska område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med 
bidragen? Vilka effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka 
effekter bedömer ni att åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod?

SVAR:
Västra Götaland har inte så många projekt som är färdigställda inom 
perioden 2018–2019, däremot så pågår många projekt inom länet gällande 
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våtmarksanläggning med syfte övergödning, kvarhållande av vatten i 
landskapet samt grundvattentillförsel. Våtmarksprojekten är ofta fleråriga 
och har ofta en projekttid på över 2 år. Fortsättning nästa sida.

Kommentar gällande effekter av projekten –
Det är en lång uppstartsperiod innan en våtmarksanläggning har en 
effekt. Ofta har inte anläggningen positiv effekt redan första året. 
Däremot efter fem år så är det möjligt att se effekter, men detta är 
ingenting som idag innebär mätdata utan det är spekulativa data över 
förväntade effekter. Nedan följer presentation uppdelat efter respektive 
medelstyp.

LOVA- Finns inga LOVA våtmarker som avslutats 2018-2019. 

LONA- Bidrag har lämnats till två projekt för förberedelsearbeten och 
framtagande av kunskapsmaterial. På grund av att LONA-bidraget 
försvann under tidiga delen av 2019 så beviljades dessa två projekt 
istället LOVA - bidrag för anläggandet av våtmarkerna. Ingen av dessa 
två projekt kommer att slutföras under år 2019. 
Förväntade effekter inom 5 år är kvarhållande av vatten i landskapet 
för att skapa motståndskraft vid höga flöden samt torka. Bidra på lång 
sikt till ökad grundvattentillförsel genom infiltration. Men även i dessa 
fall kommer de ha en viss positiv inverkan på 
övergödningsproblematiken.

Projekt exempel – Lerums kommun, Lärjeån och Lerån detta är ett 
projekt med syfte att utföra förberedelsearbete och 
kunskapsuppbyggnad för att hitta lämpliga lokaler för anläggning av 
våtmark. Det område som det gäller är de två vattendragen Lerån och 
Lärjeån inom Lerums kommuns gränser. Utmynnade i en ny ansökan 
för anläggning, men blev beviljad medel via LOVA. Projektet har 
bidragit till att rätt våtmark ska anläggas på rätt plats, samt att 
kommunen har en bättre kännedom kring var behovet och nyttan av 
våtmarker inom kommunens gränser är som störst. 

Miljöinvesteringar - Det har anlagts våtmarker för biologisk mångfald 
och förbättrad vattenkvalitet. Det har även anlagts kalkfilterdiken. Vi 
antar att det bidragit till utökad biologisk mångfald och näringsrening 
hittills och vi antar att det även kommer ske under kommande 5-
årsperiod.

Bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och anläggningar 
av våtmarker i skyddade områden – Exempel på åtgärder som har 
realiserats med bidraget är restaurering av slåttermark, rikkärr, 
strandängar, översilningsmark samt häckningsöar. Avseende vilka 
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effekter vi kan förvänta oss inom 1 respektive 5 år Bättre 
vattenhushållning i vissa delprojekt men även en ökad biologisk 
mångfald främst efter 5 år. 
Projekt exempel -Vid sjön Östen ser vi efter 1 år redan effekter på de 
restaurerade ytorna. Framför allt rastande fågel, såsom enkelbeckasiner 
och sädgäss. Men i somras också kornknarr på nya ytor. Vi hoppas att 
vi om 5 år även kan se en effekt i ökande antal häckfågel.

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 
förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för 
restaurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver 
användas?

SVAR:

 Stabilitet - Att det finns en stabilitet, det gör att det upparbetas en 
kunskap ute i länet kring vilka vägar det finns att välja gällande 
finansiering av olika åtgärder. 
Tyvärr har ryckigheten i LONA-våtmarkssatsningen givit bidraget ett 
dåligt rykte och det finns en viss tvekan i att ansöka via LONA. 
LOVA har varit ett stabilt bidrag, men det har många olika delar, just 
våtmarker har inte varit en stor andel av ansökningarna som har 
kommit in, men efter att LONA försvann så valde Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län att styra om vissa ansökningar som även 
uppfyllde LOVAs syften från LONA för att inte åtgärdsarbetet skulle 
bli uppbromsat.

 Biologisk mångfald i urvalsprocessen – I LONA och LOVA - bidragen 
så finns inte biologisk mångfald med som en självklar del av 
urvalsprocessen utan endast som ett mervärde. Biologisk mångfald 
borde ha ett större värde just för vad det gäller att minska 
fragmenteringen i landskapet och skapa korridorer och få till en större 
blötläggning av ett torrlagt landskap. Även mindre våtmarker har ett 
värde när det kommer till att blötlägga landskapet.

 Helhetsperspektiv – Det blir en komplex uppbyggnad av åtgärdsarbetet 
med många olika delar som syftar till många olika saker och med 
många olika parter. Svårt att greppa för de som inom kommun och  
andra organisationer arbetar med konkret åtgärdssamordning. Det kan 
även vara svårt att bedöma om nyttan av enskilda åtgärder räcker för 
att helheten ska realiseras. Det borde vara en tydligare linje och ett 
tänk som innefattar hela vattenlandskapet – från källa till hav. 
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 Bättre ansökningar in till Länsstyrelsen – Det är lite för lätt att söka 
dåligt och för svårt att söka rätt. Detta innebär att de ansvariga 
myndigheterna som har ansvaret för själva ansökningsförfarandet 
borde lägga högre krav på den som ansöker om stöd. Idag går det att 
skicka in en ofullständig ansökan, detta innebär en administrativ 
process som belastar länsstyrelsen. Den tiden skulle länsstyrelsen 
istället kunna lägga på att ytterligare kontakta prioriterade områden för 
att ge en knuff framåt och hitta projekt att stötta framåt.

 Åtgärdssamordning inom prioriterade områden inom länet - 
Länsstyrelsen vara med och skapa strukturer som kan arbeta med 
åtgärder ute i länet, bidra till att åtgärdsarbetet blir lokalt förankra och 
att ett samarbete med länsstyrelsen blir mer självklart. Internt inom 
organisationen ska länsstyrelsen ha strukturer för att kunna samarbeta 
med åtgärdssamordning lokalt.

 Stödsamordning inom länsstyrelsen - för att optimera hur man kan 
arbeta med åtgärder som vill ansöka om stöd och styra dessa åtgärder 
till rätt medel för att öka genomförandegraden.

 För miljöinvesteringsstöden - Något som är positivt är att de sökande 
kan få upp till 100% i stöd. Negativt är att det uppstår mycket stora 
kostnader för de sökande vid tillståndsprövning som de får ligga ute 
med under långa perioder innan de får ersättning. Detta leder till att 
inte så många har möjlighet att anlägga stora Våtmarker som vi 
önskar/prioriterar.

 Förhandsbesked/startbesked - utan beslut kan vara missvisande för 
sökande, och de kan lägga på sig kostnader utan ett giltigt beslut från 
Länsstyrelsen, detta gäller miljöinvesteringsstödet.

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 
och anläggning av våtmarker? 

SVAR:
År 2019 har varit ett speciellt år för Sverige politiskt men detta anser 
Västra Götaland län vara en del av den demokratiska processen samt 
någonting som vi får och leva med inom verksamheterna på Länsstyrelsen. 
En annan faktor som har spelat roll för huruvida projekt blir av eller inte är 
att det är hög personalomsättning inom kommunala verksamheten vilket 
innebär att nyckelpersoner försvinner från projekten, men även detta är 
något som vi får acceptera.
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 Långa processer kring stora våtmarksprojekt - Mycket viktigt att ta 
höjd för att markägare och kommuner/vattenråd behöver betänketid 
och tid för att samråda med berörda innan projekten kan ta fart och 
realiseras. 

 Ryckighet i bidrag - Våtmarksanläggningar och andra typer av åtgärder 
i vattenområden kräver prövning eller anmälan av vattenverksamhet 
men kanske också dispens, samråd, projektering och genomförande 
samt inte minst skötsel för ökad biologisk nytta. Det är därför särskilt 
viktigt att finansiella förutsättningar så långt möjligt är stabila och att 
bidragshantering med regelverk är transparenta och väl kända.

 Myndighetsbeslut: Centrala myndigheter behöver så långt möjligt 
verkställa medelsfördelningen tidigt under budgetåret till regionala 
myndigheter för effektiv bidragshantering.  

 Lagstiftning - Att anlägga våtmarker och att återställa 
markavvattningsföretag kräver normalt prövning/anmälan av 
vattenverksamheten - en process som är både komplicerad och 
kostnadskrävande. Inom ramen för samrådsprocessen ska motstående 
enskilda intressen involveras och beaktas. Särskilt komplex kan frågan 
om torrläggning av kringliggande marker vara eftersom en höjd 
grundvattenyta leder till försämrad torrläggning för grannars 
fastigheter.

 Finna lämpliga markavvattningsföretag - Intressekonflikter mellan 
markägare inom samma markaavvattningsföretag bromsar eller 
försvårar framgång i arbetet. Möjligen kan en bra GIS-analys ge svar 
på var det finns framgångsfaktorer som leder till återställningsarbeten 
med bättre vattenhushållning i landskapet.  

 Acceptans och vilja från markägare att avsätta mark för åtgärder – 
Att hitta markägare som vill avsätta mark för att göra åtgärder är inte 
lätt att hitta. Mycket av åtgärdsarbetet bygger på den enskildes vilja att 
bidra. Svårigheter att hitta rätt motiv. Enskildes intresse sätts mot 
samhällsnytta, vad tycker samhället att åtgärden är värd? 

 För miljöinvesteringsstödet - Långa handläggningstider som beror på 
brister och ofullständiga ansökningar. Ofta krävs flera kompletteringar 
innan ett beslut kan tas. Även lång tillståndsprövning är en utmaning. 
Det är även en utmaning i att den sökande ska har dispenser från olika 
håll ex. strandskydd fån kommunen och godkännande från ex. 
trafikverket, kraftledningsbolagen. Ingen har helhetssyn.

Konkreta exempel:
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4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för 
restaurering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 
2019. Presentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år. 

SVAR: 
Ett projekt beviljat med miljöinvesteringsstöd (slutbesiktigad 2019) har 
anlagt fyra våtmarker för biologisk mångfald som ligger i en serie där ena 
våtmarken rinner ner i nästa. För mer information se bifogade bilder. 
Hittills har ingen mätning av effekter gjorts men framöver bedömer vi att 
våtmarkerna kommer bidraga till stor biologisk mångfald och 
näringsrening.
Se bilaga 1 för mer information, kartor och ritningar.

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för 
restaurering och anläggning av våtmarker i skyddade områden:

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och 
anläggning av våtmarker i skyddade områden 2019? 

SVAR: Ja

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 
den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 
ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.

SVAR: Mer än 75 %

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas 
slutföras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 
2019. Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

SVAR: Mer än 75 %

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 
beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 
den nya fördelningen.

SVAR: Vissa arbeten är väderberoende, t. ex. kan tjäle krävas, vilket gör 
att vi inte kan vara helt säkra på att allting går att genomföra. När 
specialmaskiner krävs, måste dessa även finnas tillgängliga. 

Hornborgasjön - påbörjat
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Vattenområden 300 tkr - Osäkert då arbetet beroende av isvinter med bra 
tjäle.
Diken 200 tkr - påbörjat
Översilningsmark 50 tkr - påbörjat
Strandängar 150 tkr - påbörjat
Häckningsöar 500 tkr - Arbetet påbörjat men med största sannolikhet för 
kort period att slutföras. Arbetena bör utföras under höstperioden. 
Upphandling ej påbörjad.

Leaby
rest slåttermark 200 tkr - pågår

Skogastorp
rest rikkärr, 160 tkr - pågår

Östen 
400 tkr – 100% används

Logården 
100 tkr – 100% används

Gorsan 
55 tkr - förbrukar merparten av medlen

Nordre Älvs estuarium 
250 tkr – 100 %

Dättern 
120 tkr – 100%

Tjurpanneområdet 
60 tkr – 100% 

Denna skrivelse har enhetschef Morgan Jentzen godkänt och handläggare Sara 
Sandling har varit föredragande.

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och detta beslut saknar därför 
underskrift.
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Bilaga 1 
Slutbesiktning utförd 2019-05-29. Ritning över området.



 

 BEGÄRAN 

Datum 
2019-10-01 

 

Dnr 
3509-2019 
1(3) 

 

 

 

POSTADRESS 
621 85 VISBY 

 

BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

 

TELEFON 
010-223 90 00 

 

E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se 

 

WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

Sara Almqvist 
Tfn: 010-223 94 29 
 
 

 

Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Örebro län 

Kontaktperson: Rudy Hobbenschot 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

Statliga medel ifrån Landbygdsprogrammet, LOVA, LONA våtmark, an-

slag 1:3 för aktiva åtgärder för restaurering och anläggning av våtmarker i 

skyddade områden och Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt (SÅP) har 

använts till åtgärder för restaurering och anläggning av våtmarker inom 

länsstyrelsens regi och geografiska område. Konkreta åtgärder som har ge-

nomförds med bidragen är restaurering av naturliga vattendrag, rikkärr och 

fågelskyddsområden samt anläggning av dammar i syftet att minska 
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övergödning  och att gynna biologisk mångfald. Största delen av LONAs 

våtmarksbidrag har använts till förberedelsearbete för att restaurera eller 

anläggande av våtmarker. Det har även startats förberedelsearbeten för 

återvätning av utdikade mossar inom anslaget 1:3. En viktig effekt efter en 

ny våtmarkssatsning från och med 2018 är att det blev mer fokus på våt-

markens vattenhushållande funktioner såsom grundvattenbildning, för-

bygga översvämningsrisk och vattenförsörjning. Inom en 5 års period fort-

sätter den trenden och därmed blir restaurering och anläggande av våtmar-

ker mer inkopplat i ett samordnat, klimatanpassat och lokalt vattenförvalt-

ningsarbete. 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

Det är bra att det finns extra pengar till våtmarker. Dock det saknas oftast 

en helhetssyn och prioritering inom vattenförvaltningen för att restaurera 

och anlägga våtmarker på rätt plats. Länsstyrelsernas återrapportering av 

regeringsuppdrag 26 Våtmarker (2018) är en bra start i den här processen 

men det behövs utvecklas mer i detalj. Finansieringssystemet är starkt be-

roende av individuella ansökningar. Det skulle vara bättra att styra finan-

sieringen mer på grund av en integrerad vattenförvaltningsstrategi och via 

lokala anslutningar. Man skulle behöva jobba mer internt med en samlad 

kontaktpunkt och om möjligt en samlad finansieringspott för alla våtmar-

ker. 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker?  

Lagen om vattenverksamhet och markavvattningsföretag är ett vanligt pro-

blem för restaurering och anläggning av våtmarker. Dessutom märks det 

att det behövs extra resurser för att hjälpa privatpersoner från idéer till 

verklig genomförande av ett våtmarksprojekt. Finansieringen behöver vara 

långsiktig då det tar tid att förankra nya tankesätt i anläggandet av våtmar-

ker. 

 

Konkreta exempel:  

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

Nittälven. 

Nittälven utgör naturreservat och älven är kraftigt rensad till förmån för 

den tidigare flottningsrensningen. Rensningen har skapat ett enformigt 
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vattendrag som saknar kontakt med svämplanet. I ett rensat vattendrag rin-

ner vattnet av snabbt. Den rensade stenen har nu återförts till älven vilket 

höjer vattennivån och bromsar upp vattenflödet. Skogen har vuxit inpå äl-

ven tack vare rensningen och svämplanet har blivit fast mark. Med stenen 

kommer nu älven svämma över i betydligt större grad. Ca 3 km vattendrag 

har restaurerats under 2018 vilket omfattar ca 40 000-50 000 kvm 

(svämplan ej inkluderat). Verksamheten fortsätter under 2019. Samtidigt 

börjar Länsstyrelsen under 2019 med att proppa diken på utdikade mossar 

som ligger in Nittälvens avrinningsområde. Åtgärderna i Nittälven gynnar 

biologisk mångfald men påverkar även vattenflödena i hela Arbogaåns av-

rinningsområde. Genom att fördröja vattnet i ett stort område rund Nittäl-

ven förväntas jämnare vattenflöden och ett positiv effekt på översväm-

ningsrisk nedströms inom 5 år.  

 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej 

Ja 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. 

25% (fler upphandling pågår) 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. 

Mer än 75% 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 

 

 



 

 BEGÄRAN 

Datum 
2019-10-01 

 

Dnr 
3509-2019 
1(3) 

 

 

 

POSTADRESS 
621 85 VISBY 

 

BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

 

TELEFON 
010-223 90 00 

 

E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se 

 

WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

Sara Almqvist 
Tfn: 010-223 94 29 
 
 

 

Begäran av underlag till rapportering av uppdrag 15. Våtmarker i Läns-

styrelsernas regleringsbrev 2019 

 

Rapporten för uppdrag 15. Våtmarker kommer visa en sammanställning på vilka 

finansieringskällor som länsstyrelserna nyttjat för att genomföra arbete med våt-

marker under åren 2018 och 2019. Rapporten tar även upp vad som fungerar bra 

respektive sämre med dessa finansieringskällor samt bedömning av effekten av 

genomförda åtgärder. 

 

För redovisning av genomförda åtgärder, areal osv. inom respektive finansierings-

källa hänvisar vi till ordinarie rapporteringsprocess, detta för att vara resurseffek-

tiva och inte skapa extra administration som tar tid från genomförandet av åtgär-

der. 

 

Frågorna nedan ska besvaras och skickas senast den 11 oktober 2019 till  

gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3509-2019 i ämnesraden. 

 

Frågor till länsstyrelserna 

 

Svar från länsstyrelse: Östergötland 

Kontaktpersoner: Ellen Hultman och Ulrica Swärd 

 

 

1. Vilka statliga medel 2018 och 2019 har bidragit till åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker inom länsstyrelsens regi och geografiska 

område? Ge exempel på åtgärder som har realiserats med bidragen? Vilka 

effekter bedömer ni åtgärderna haft hitintills? Vilka effekter bedömer ni att 

åtgärderna kommer att ha inom en 5-årsperiod? 

Svar: 1:3 anslaget för anläggning av våtmarker i skyddade områ-

den har använts för åtgärder inom Länsstyrelsens regi. Till exempel 

har restaurering av våtmark inom Tåkerns naturreservat utretts in-

för framtida åtgärder och två våtmarker inom Västra Hargs naturre-

servat anlagts. De färdiga våtmarkerna i Västra Harg har återställt 

dikade torvmarker till mer naturlig hydrologi och lockat våtmarks-

fåglar. Inom en 5-årsperiod kommer fler våtmarker att ha restaure-

rats i olika reservat som först kräver utredning och tillstånd för 

mailto:gotland@lansstyrelsen.se


LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN BEGÄRAN 2019-10-01 Dnr 3509-2019 

 

  2 

 

 

vattenverksamhet. Det kommer att bidra till minskade CO2-utsläpp 

från dikade torvmarker, mer naturlig hydrologi till förmån för våt-

marksväxter och -djur samt förstärkt grundvattnet. 

 

Utöver 1:3-anslaget för åtgärder inom naturreservat har Länsstyrel-

sen delat ut medel till andra aktörer inom t.ex. Landsbygdsstöd och 

LOVA. 

 

2. Resonera kring vad som fungerar bra, vad fungerar sämre och vad behöver 

förändras när det gäller statliga medel för att genomföra åtgärder för re-

staurering och anläggning av våtmarker? Vilka verktyg behöver användas? 

Svar: Restaurering och anläggande av våtmarker är ofta en process 

som tar 2-3 år med inledande utredning av hydrologi, påverkan på 

markägare, ibland omprövning av markavvattningsföretag och till-

tånd för vattenverksamhet innan själva projekteringen och restaure-

ringsåtgärden kan genomföras. Därför behöver de medel som till-

delas löpa över flera år för att restaureringarna ska kunna fullföljas. 

Det är också viktigt att det finns medel till personer som kan arbeta 

långsiktigt med åtgärderna på Länsstyrelsen. 

 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering 

och anläggning av våtmarker?  

Svar: Markavvattningsföretag av mer eller mindre aktuell karaktär. 

Påverkan på fler markägare utanför reservatet. Reservatsbeslut och 

skötselplaner som inte tillåter grävning och schaktning, och inte 

har med hydrologisk återställning som åtgärd. Samt problemet 

ovan med långa processer som kräver stabilitet i ekonomiska och 

personella resurser. 

 

Konkreta exempel: 

4. Beskriv ett eller två konkreta exempel på genomförda åtgärder för restau-

rering och anläggning av våtmarker som genomförts 2018 eller 2019. Pre-

sentera åtgärdens effekt hittills och trolig effekt inom 5 år.  

Svar: Se punkt 1 ovan 

 

Frågor gällande beviljade bidrag från anslag 1:3 för aktiva åtgärder för restaure-

ring och anläggning av våtmarker i skyddade områden: 

5. Beviljades ni bidrag från anslag 1:3 till åtgärder för restaurering och an-

läggning av våtmarker i skyddade områden 2019? Ja/Nej 

Svar: Ja, efter sommaren. 

 

6. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som har påbörjats till 

den 1 oktober 2019? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. Har 

ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen. 
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Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. 

 

7. Uppskatta hur stor andel av beviljade objekt (antal) som förväntas slutfö-

ras inom projektperioden? Utgå från beviljade objekt för budgetåret 2019. 

Har ni omfördelat medel så utgå från den nya fördelningen.  

Svarsalternativ: Mer än 75 %, 75 %, 50 %, 25 %, färre än 25 %, inga, vet 

ej. 

 

8. Om inte objekt kommer att genomföras ange huvudsakligt skäl. Utgå från 

beviljade objekt för budgetåret 2019. Har ni omfördelat medel så utgå från 

den nya fördelningen. 
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