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Begäran om underlag till rapportering av uppdrag 5 
våtmarker i länsstyrelsernas regleringsbrev 2020

Enligt uppdrag 5 i länsstyrelsernas regleringsbrev 2020 ska Länsstyrelsen i 
Gotlands län redovisa för regeringen (Miljödepartementet) hur länsstyrelserna har 
arbetat med anläggning och restaurering av våtmarker och vilka effekter arbetet 
har fått. Länsstyrelsen i Gotlands län tolkar uppdraget som att regeringen vill ha 
en samlad bild av resultaten av våtmarkssatsningen (2018–2020). Vi kommer 
därför sammanställa våtmarksarbetet som länsstyrelserna har bedrivit eller gett 
stöd till under de tre åren. Vi kommer även ta upp vad som är på gång just nu och 
vilka fortsatta behov det finns. Av praktiska skäl har vi valt att fokusera på 
våtmarksarbete inom LONA, LOVA, LBP samt inom skyddade områden. 

För att undvika dubbelarbete med rapportering kommer data gällande bland annat 
arealer och geografiskt läge för restaurerade och anlagda våtmarker att samlas in 
från centrala databaser och register. Därför vill vi påminna om att lägga in 
restaurerade våtmarker i skyddade områden i SkötselDOS innan årsskiftet, då ett 
uttag kommer göras. Nedan följer ett antal kompletterande frågor. Den inledande 
delen besvaras gemensamt av dem som frågorna berör. Därefter följer frågor som 
är specifika för våtmarksarbete i skyddade områden, inom LONA och LOVA, 
samt inom LBP. 

Frågorna ska besvaras och skickas senast den 14 december 2020 till 
gotland@lansstyrelsen.se ange dnr 3337-2020 i ämnesraden. 

Frågor till länsstyrelserna 

Svar från länsstyrelse: Blekinge

Kontaktperson: Gunnar Milvert

1. Ange antal och total sträcka tvåstegsdiken som har anlagts i regi av, eller 
genom stöd från, länsstyrelserna under 2018–2020. Använd Excel-dokumentet 
för att svara. Det räcker med en grov uppskattning av sträckan.  
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2. Ange antal och total sträcka integrerade skyddszoner som har anlagts i regi av, 
eller genom stöd från, länsstyrelserna under 2018–2020. Använd Excel-
dokumentet för att svara. Det räcker med en grov uppskattning av sträckan.

3. Ange den totala sträckan vattendrag som har återmeandrats i regi av, eller 
genom stöd från, länsstyrelserna under 2018–2020. Rapportera bara åtgärder 
som har ett tydligt våtmarksperspektiv, t.ex. om syftet med åtgärden är att 
skapa svämplan. Rapportera inte LIFE-projekt.  Använd Excel-dokumentet 
för att svara. Det räcker med en grov uppskattning av sträckan.

4. Beskriv ett konkret exempel på en genomförd åtgärd för 
restaurering/anläggning av en våtmark under 2020. Presentera åtgärdens effekt 
hittills och trolig effekt inom 5 år. Fundera särskilt på vilka miljömål som 
gynnas.

Svar: Under året har en nyanläggning av våtmark genomförts i Karlshamns 
kommun med stöd från LBP. Nyanläggningen är på ca 1,1 ha och dess syfte är 
att fungera som näringsfälla för kväve och fosfor, förstärka den biologiska 
mångfalden och fungera som vattenreserv vid bevattning.
Redan vid slutbesiktning första sommaren kunde vadare ses i våtmarken.
Den troliga effekten av våtmarken är minskning av övergödningen till Gallån 
och Östersjön samt öka den biologiska mångfalden i området.

5. Hur har markägare och intresseorganisationer informerats om vilka bidrag 
som finns att söka för restaurering och anläggning av våtmarker och hur har ni 
underlättat för markägare och organisationer att söka bidragen? Ge gärna 1–2 
konkreta exempel och ange gärna om ni har informerat särskilt om 
möjligheten för privata markägare eller intresseorganisationer att söka LONA-
våtmark och LOVA-medel i samarbete med kommunen.

Svar: När det gäller LBP så informerar vi om stödet på Länsstyrelsens 
hemsida, landsbygdsnytt och vid enskilda rådgivningar inom Greppa näringen. 
Dessutom anordnar vi tillsammans med andra enheter på Länsstyrelsen och 
andra intressenter möten om möjliga finansierare när intresse från markägare 
uppstår.

När det gäller LOVA/LONA så informerar vi förutom på hemsida 
huvudsakligen genom kontakt med handläggare på kommunerna och genom 
direktkontakt med vattenråd och enskilda markägare.



Länsstyrelsen i Gotlands län BEGÄRAN
 

2020-10-02
 

Dnr 500-3337-2020
 3

6. Ange hur arbetet med våtmarker (LBP, LONA, LOVA, skyddade områden) 
uppmärksammats i media (websida, tidning, radio, TV). Infoga gärna länk till 
nyheten (max 5). 

Svar: Ett antal våtmarker har uppmärksammats i främst dagspress men tyvärr 
har vi inte dokumenterat detta samlat och det finns inga länkar sparade. 
Länsstyrelsen är medvetna om att detta är ett arbete som behöver förbättras. 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag (BBA) tog under slutet av 2019 fram 
informationsmaterial i form av en broschyr samt en film om restaurering och 
anläggande av våtmarker som finansierades med 1:11-anslag. BBA är mycket 
aktiva med att informera om våtmarker och jobbar aktivt med flera projekt. Ett 
för Blekinge stort LOVA våtmarksprojekt med BBA som sökande kommer att 
beslutas före årsskiftet.

Skyddade områden 
7. Hur många av objekten som beviljades medel 2020 har påbörjats (utredning 

startad eller åtgärd påbörjad) till den 31 december 2020? 

Svar: Tyvärr har inget av de planerade projekten startats upp under året.

8. a) Hur stort behov av hydrologisk restaurering av våtmarker bedömer ni att det 
finns inom länets skyddade områden (naturreservat och Natura 2000-
områden)?

Svar: Måttligt

Kommentar: Måttligt, om man ser till alla skyddade områden generellt. För ett 
par reservat/N2000-områden är det däremot stort. Det är reservat där 
hydrologisk restaurering är inskrivet i skötselplanen.

9. a) Hur stort behov av restaurering av våtmarker genom röjning bedömer ni att 
det finns inom länets skyddade områden (naturreservat och Natura 2000-
områden)?

Svar: Troligen stort
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Kommentar: Blekinge har ett generellt problem med igenväxning av 
våtmarker. Hur stort igenväxningsproblemet är i våtmarkerna i länets 
skyddade områden har tyvärr inte inventerats och sammanställts.

10. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och 
anläggning av våtmarker i skyddade områden?

Svar: Svår fråga. Kanske mest en resursfråga, trots allt.

LOVA och LONA-våtmark
11. Ange antal LONA-våtmark och LOVA-projekt som inte eller bara delvis 

kunde beviljas under 2020 på grund av medelsbrist men som skulle kunna få 
medel 2021 om finansiering finns. Använd Excel-dokumentet för att svara.

Kommentar: Det var endast två ansökningar om LOVA-bidrag som gällde 
anläggande av våtmark. Ett av dessa har beviljats bidrag och det andra 
kommer att beviljas bidrag denna vecka. Det fanns inga ansökningar om 
LONA-våtmarksbidrag 2020.

12. Ange antal och andelen av det totala antalet beviljade LOVA- och LONA-
våtmarksprojekt under 2020 där privata markägare eller en 
intresseorganisation har varit initiativtagare. Använd Excel-dokumentet för att 
svara.

13. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och 
anläggning av våtmarker inom ramen för LONA och LOVA?

Svar: Det är svårt att säkert säga vad orsakerna är eftersom det inte går eller är 
väldigt svårt att mäta. Kvalificerade gissningar är utmaningen att lösa 
medfinansieringen, särskilt för privata markägare och intresseorganisationer 
men även för kommuner. En annan utmaning är personalbrist i en del 
kommuner där den kommunala ekonomin inte kan prioritera LOVA/LONA-
projekt. När det gäller LONA-våtmark har ”ryckigheten” i satsningen och 
därigenom osäkra förutsättningar troligen minskat intresset från kommunerna 
för att lägga tid på en ansökan. Även osäkerhet inför prövning av 
markavvattningsföretag hindrar, eller åtminstone försenar, många projekt. 

LBP

lisv08
Markering

lisv08
Markering
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14. Ange antal våtmarksprojekt inom LBP som inte kunde beviljas under 2020 på 
grund av medelsbrist men som skulle kunna få medel 2021 förutsatt att 
finansiering finns. Använd Excel-dokumentet för att svara.

Kommentar: Redan vid telefonsamtal har handläggaren förhindrat att 
markägare skickat in sin ansökan eftersom det varit medelsbrist. Eftersom 
ansökningarna har stoppats så är inte cell F19 i excel relevant för Blekinge.

15. Ange antal våtmarksprojekt inom LBP som beviljades medel som inte kunde 
betalas ut under 2020 på grund av medelsbrist. Använd Excel-dokumentet för 
att svara.

Kommentar: Har ärendet blivit beviljad stöd kan det inte finnas medelsbrist. 

16. Vilka är de vanligaste utmaningarna/problemen/hindren för restaurering och 
anläggning av våtmarker inom LBP? 

Svar: 
 Det tar tid med tillstånd och projektering vilket förlänger 

handläggningstiden. Dessutom får sökande ligga ute med kostnaderna 
innan denne får sin ersättning. Vilket kan vara ekonomiskt svårt för många 
markägare.

 Det kan även vara svårt att rimlighetsbedöma samtliga utgifter eftersom 
förutsättningarna för anläggningarna är så olika och att det inte råder 
konkurrens på marknaden.

lisv08
Markering


