
Lista över våtmarker som enligt de besked som LEVA-samordnarna och 
våtmarksprojektörer fått av sin Lst är i risk för att inte beviljas LBP-medel. Obs 
att det bara är några av de 20 LEVA-samordnarna som hann svara. Den verkliga 
våtmarkslistan är alltså längre. Eftersom det sammanlagt är så många 
våtmarker är det inte bara ”risk” för att de inte får pengar utan säkert att 
pengarna inte räcker. LBP är inte dimensionerat för den utökade 
anläggningstakt som nu börjar synas genom tillkomsten av LEVA.  
 
Listan är gjord 3 juli 2020 och frågor kan besvaras av Markus Hoffmann, LRF 
(markus.hoffman@lrf.se) 
 
Sammanställning nedan är sammanställd av LEVA-samordnas svar 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Här är några konkreta fall som riskerar att råka illa ut/inte genomföras i samband med att 
medel försvinner. 
Till dessa kommer ett större antal än nedan som var på gång att starta processen men nu 
inte kan börja och i värsta fall avskräcks. 
 

1. Anders Andersson, Västerbo 2, 521 96 Falköping. Fosfordamm 0,2 ha samt våtmark 2 
ha 

2. Anders Larsson, Daretorp Påvelstorp 2, 522 91 Tidaholm. Två fosfordammar och en 
våtmark. Totalt cirka 3,5 ha 

3. Anders Soneborn, Nya Stadens Torg 13, 531 31 Lidköping. Yta våtmark 1,1 ha. 
4. Anna Willén, Grava Ängebäck 750, 655 91 Karlstad. Yta våtmark 3,5 ha. 
5. Christian Fritfjofsson, Kvarngatan 2, 447 35 Vårgårda. Yta våtmark 1,3 ha. 
6. Christian Håkansson, Gunnarsberg, 462 95 Frändefors. Yta våtmark 3,7 ha. 
7. Christian Pochette, Filsbäck Egendom, 531 91 Vinninga. Yta våtmark 1 ha. 
8. Christina Ridderström, Torpa Gård 1, 521 56 Floby. Yta våtmark 4,9 ha. 
9. Fredrik Lennström, Sibbetorps Gård, 697 92 Pålsboda. Yta våtmark 2 ha. 
10. Henrik Alexandersson, Wrågården Friggeåker, 521 96 Falköping. Yta våtmark 3 hektar 
11. Henrik Sandén, Ingelsby Dampetorp 343, 694 99 Skyllberg. Yta våtmark 1,6 ha. 
12. Jari Heimonen, Skarsby Kaplersgården, 716 91 Fjugesta. Yta våtmark 3 ha. 
13. Magnus Gustavsson, Skogatorp Gudhem, 521 94 Falköping. Yta våtmark 1 ha. 
14. Mats & Ulf Axelsson, Smedtorpsvägen 26, 702 30 Örebro. Yta våtmarker 6 ha. 
15. Per Svensson, Karleby Logården, 521 91 Falköping. Yta våtmark 2,5 ha. 
16. Svante Ingemarsson, Hammar 238, 660 57 Väse. Yta våtmark 23 ha. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ammedalen 1:2, Varekilsån, Orust 
 
Rålandsberg 1:3, Orust kommun 
 
Röra-Röd 1:41, Orust kommun. 



 

Gullixeröd 1:7 och Gullixeröd 1:8, Orust kommun 

 

 

För samtliga är det beräknad vattenyta som anges. Värdet på dessa våtmarker är ca 11 
miljoner. 
Jörgen Olsson  Hovby Kristianstad, ca 1,5 ha våtmark 
Håkan Svensson, Lyngby gård, Kristianstad, ca 2,5 ha våtmark 
Sigrid Stjärnswärd, Vittskövle 2st. våtmarker, ca 4 ha våtmark 
Högestad & Christinehof förvaltnings AB, Baldringe, Ystad ca 35 ha våtmark 
Näsbyholm, Skurup, ca 5 ha våtmark 
Marcus Nilsson, Gärds Köpinge, ca 0,6 ha våtmark 
Per Yngvesson, Brösarp, ca 2,5 ha våtmark 
Henrik Nilsson, Hammenhög, ca 3,0 ha våtmark 
Magnus Uggla, Rödeby, ca 0,5 ha våtmark 
Anton Ivarsson, Trensum, ca 3,0 ha våtmark 
 
 
Utöver dessa har vi ett 10-tal som är inlämnade som intresseanmälningar till länsstyrelsen 
och som bör uppfylla kraven för stöd men det finns inga formella åtaganden ännu. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Mats Olsson på Holmsbergsgård Kalmar 
Våtmark med bevattningsfunktion 4,5 hektar 
Inlmänad till LBP, i väntan på beslut 
 
Daniel revsudden Kalmar 
Våtmark 1,7 hektar inlämnad Till LBP i väntan på beslut 
Utredning av ytterligare våtmark på 1h för ansökan i LBP 
 
Stefan Ljungfjärd, Njutemåla Mönsterås 
våtmark med bevattningsfunktion 1,5 hektar  
Ansökan till LBP påbörjad 
 

Per-Allan Karlsson, Boslät Mönsterås 

Våtmark med bevattning 1,5h 

Samråd med LST innan LBP ansökan 

  
Lars Johansson Östra Mönsterås 
Våtmark med bevattning 2,5h 
Under arbete för ansökan till LBP 
 
 JP fastigheter, Läckeby,  Kalmar 
Våtmark 1h 
Under utredning för ansökan i LBP 



 
Per Danielsson, Applerum, Kalmar 
Våtmark med bevattning och ren våtmark på 2h resp 1,5 
Under utredning för ansökan i LBP 
 
Karin Lundquist, Voxtorp,  Kalmar 
Våtmark på 1 h 
Väntar på markundersökning för att kunna ansöka i LBP  
 
Jan olof Engdahl, Lindsbergs, Kalmar 
Våtmark med bevattning 2-3 h 
Inledande besök med behov av uppföljning och utredning och ansökan till LBP 
 
Eilert, Rockneby, Kalmar 
3-4 hektar våtmark 
Inlett samråd med grannar och under utredning för ansökan i LBP 
 
Martin, Stävlö, Kalmar 
Våtmark och våtmark med bevattning totalt  5 hektar 
Reglerbar dränering 10 hektar 
Under utredning för ansökan i LBP 
 
PG, St vångerslät, Kalmar 
Våtmark med bevattningsfunktion 3h  
Fosfordamm 0,5h 
Under utredning för ansökan till LBP 
 
Jens Falk, Skammelstorp, kalmar 
Våtmark 2 h 
Under utredning till LBP 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Inom LEVA projektet inväntar tre markägare på beslut på stödansökningar: 
- Norra Halmstad, Nyrebäckens avrinningsområde, restaurering och utökning av 

våtmark, miljöinvestering våtmark förbättrad vattenkvalitet, budget: 430 000 SEK 
inkl. 22 000 SEK utgifter för förstudien.  

- Haverdal, Kvarnabäckens avrinningsområde (har en annan officiell namn), 
anläggandet av våtmark, miljöinvestering våtmark - förbättrad vattenkvalitet, budget: 
212 000 SEK. Projekteringen bekostades inom LEVA. 

- Ugglarp, miljöinvestering våtmark – mångfald, budget: 152 000 SEK. Projekteringen 
bekostades inom LEVA. 

 
Inom LEVA har vi dessutom 

- Ett våtmarksläge på Bjärehalvön där vi (som ombud för markägaren) avser söker 
miljöinvestering våtmark – mångfald, budget ca 200 000 SEK. 

- Ca 6 st potentiella våtmarkslägen 



 
Ytterligare ansökan som väntar på beslut: 

- Skottorp, Stensåns avrinningsområde, restaurering av våtmark, miljöinvestering 
våtmark förbättrad vattenkvalitet, budget: 245 000 SEK 

- Grimeton, miljöinvestering våtmark - förbättrad vattenkvalitet, budget: 170 000 SEK, 
varav 15 000 SEK förstudie. 

- Slöinge, miljöinvestering våtmark - förbättrad vattenkvalitet, budget: 115 000 SEK, 
varav 15 000 SEK förstudie. 

 
På Hushållningssällskapet Halland har dessutom  

- 9 st våtmarksrådgivningar (modul 14 A) utförts, 
- en till våtmarksrådgivning (modul 14 A) bokats in, 
- en våtmarksrådgivning – skötsel av våtmark (modul 14 B) utförts och 
- flera lantbrukare hört av sig till oss avseende våtmarksprojekteringar.  

 

 

1 färdigprojekterat våtmarksprojekt i Skegrie i Trelleborgs kommun som vi hoppades få grävt 
i år står nu utan finansiering. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 

Vi har några våtmarkslägen där projektering är klar, anmälan skulle in och sedan skulle LBP 
sökas. Dessa våtmarker hade planerats för att bli av i år. Det handlar om ca 2 miljoner. Till 
exempel ett våtmarksläge i stegeborg, Söderköping samt ett i närheten av östra Husby på 
Vikbolandet. Sen har vi några mindre som skickat in ansökan för  ett tag sedan som nu fått 
avslag pga frysningen. Dessa ligger på några hundratusen. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Kommentarer från LEVA-samordnare och ett par 
våtmarksprojektörer 
 

”Den här MIS-åtgärden skulle frysa inne (restaurering av flera våtmarker). Vattenkvaliteten i 
kommunens huvudvattentäkt är en viktig aspekt här, förutom övergödningen generellt. ” 
 
------------------------------- 
 
”Alla de exempel jag skickat över till dig är åtgärder som markägarna själva har tagit initiativ 
till inom mitt LEVA-projekt. Ingen av dem hade dock orkat ro projekten i land, på grund av 
den enorma byråkratin. Det har tagit flera år att genom dialog och tröskning genom 
byråkratin komma hit och när vi nu äntligen står i startgroparna för att faktiskt börja göra de 
konkreta åtgärderna på Orust, så kommer detta med de frysta pengarna. 
Landsbygdsministern måste förstå att Conny Andersson, Marita Hermansson, Marcus 
Torstensson, Robin Lindstedt, Anders Andersson och de andra markägarna inte kommer vara 



sugna på att fortsätta samarbeta med mig om jag inte lyckas verkställa de första åtgärderna 
som vi kommit överens om.” 
 
-------------------------------- 
 
” Senast igår ringde jag till en markägare som fått en Greppa-rådgivning för att höra om hon 
ville gå vidare med projektet. Hon frågade då om det verkligen fanns pengar till det, för hon 
hade läst att alla pengar till vattenvårdande åtgärder hade frusits inne. Som markägare är 
det inte säkert att man håller reda på vad som är miljöinvesteringsstöd och vad som kommer 
från t.ex. LOVA eller LONA. Hon kände sig alltså osäker på om hon ville gå vidare ens med en 
intresseanmälan för hon ville inte ”stå där” sen utan stöd.  Jag tror att detta kan skapa en 
allmän skepsis och osäkerhet kring myndigheters förmåga att hålla vad man har lovat och 
det påverkar även förtroendet för oss som arbetar med frågorna.” 
 
----------------------------------- 
”Det är många projekt på gång i Halland som drabbas av neddragningar. Har pratat med 
Harald som återkommer till dig med en lista och har stämt av Peter Feuerbach (Wetlands 
International AB) och Lisa Feuerbach Wengel och John Strand som både även utför Greppa 
rådgivningar på Hushållningssällskapet. Vi vill inte skada förtroendet till lantbrukare ännu 
mer, varför jag ange inga namn utan bara området och omfattningen av respektive projekt. 
Det är mycket känslig information.” 
 
------------------------------------- 
 
” Men det största problemet uppkommer då förtroendet för staten minskar. Folk i allmänhet 
vet inte vad det är för skillnad mellan tex LONA, LOVA och LBP, därför trycker vi just nu hårt 
på att folk ska söka de andra stöden för att inte intresset ska stagnera. Jag upplever det 
dubbla signalerna som staten skickar ut i och med detta; 1) Vi mer behöver fler våtmarker 
och 2)Vi drar in alla pengar, kommer att skada förtroendet för staten. Det är väldigt tråkigt 
att detta händer då vi äntligen börjat få ett större förtroende hos lantbrukare från 
Länsstyrelsens sida. ”  
 
---------------------------------------- 
 
” Vi har på vår hemsida meddelat att vi haft budget kvar (vilket vi hade även om det började 
ta slut), samt att det finns en avropspott på Jordbruksverket som kan användas när vår egen 
budget tar slut. Detta har vi sagt till alla intresserade, som då skickat in ansökningar, anlitat 
rådgivare mm. Plötsligt rycks mattan bort under fötterna och allt vi sagt försvinner på en 
timme. Det känns verkligen som att grundlura folk. 
 
Vi lyckades få Jordbruksverket att spara pengar till tre våtmarker utöver dessa 12, med en 
hårsmån eftersom handläggningen var nästan klar. Två av dessa har fått beslut. 
 
Vi har nu sagt till de som frågat om vad som händer att de nog får vänta tills nästa år och att 
vi hoppas på mer pengar då men att vi inte vet. Alla hamnar i ett ingenmansland. 
Förtroendet blir därefter. ” 
 



------------------------------------------- 
 
” Har flera spännande projekt på gång med intresserade lantbrukare. Nu när vi LEVA-
samordnare har börjat ”få upp värmen” stryps alla miljöinvesteringsstöd. Helt olägligt och 
går inte i linje för att underlätta våra uppdrag. Är man inte intresserad av att LEVA-projektet 
ska bli lyckosamt, eller handlar det om avsaknad av helhetssyn och förståelse för att dessa 
stöd hänger samman med LEVA-arbetet.”  
 
------------------------------------------- 
 
” Jag och min kollega Rasmus Thunell jobbar som åtgärdssamordnare i stockholms läns 
nordöstra kommuner. 
Vi har fått avbryta två projekt varav ett var mycket nära genomförande, de sista 
kompletteringarna skickades in helgen efter att JBV gått ut med information om att inga nya 
projekt skulle godkännas (vilket de gjorde två timmar in i en långhelg, så vi fick inte reda på 
det förrän efter flera dagar). Det andra projektet var långt gånget med godtagen anmälan 
om vattenverksamhet bl.a. men där hade vi planerat att gå in med ansökan ungefär nu. 
 
I båda fallen suckar markägarna uppgivet och självfallet sjunker förtroendet för myndigheter 
när det blir så här. De tycker (med rätta) att de anstränger sig för att göra en miljöinsats men 
det petas in käppar i hjulen från alla möjliga håll. 
Vårt arbete blir ju förstås också lidande, vi har lagt energi på att vinna förtroende och det 
arbetet måste vi ju börja om med nu. 
 
Jag vill tillägga att handläggaren på LST i Stockholm är lika besviken som vi är och att vi fått 
både hjälp och stöttning av henne. 
 
Utöver dessa våtmarker har vi tre till på gång, men där vi hunnit pausa i ett tidigare skede, så 
markägarna har vetat om de nya förutsättningarna innan de börjat lägga ner en massa 
arbete. Där är förlusten främst uteblivna våtmarker men inte i samma utsträckning förlorat 
förtroende. 
De förändrade förutsättningarna har också stört vår planering eftersom mycket av arbetet vi 
hade framför oss var tänkt att ha våtmarksfokus. Hushållandet av offentliga medel kan ju 
ifrågasättas när man samtidigt som det satsas på LEVA-projektet stänger möjligheter för 
projektet att leda till positiva åtgärder… ”  
 


