
Vägen framåt

Vilka medel och möjligheter har 
länsstyrelserna?



Landsbygdsprogrammet

• Brett program för lantbrukare

• Aktuellt för våtmarker – miljöinvesteringar för att 

anlägga/restaurera våtmarker samt återmeandra

vattendrag och tvåstegsdiken

• Söks av verksamhetsutövare/markägare

• Finns pengar kvar



LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt

• Fokus övergödning, näringsretention

• Innan ca 5 miljoner Nu ca 7,4 miljoner

• Upp till 80 % för våtmarker

• Söks av kommun eller ideell organisation



LONA – Lokala naturvårdssatsningen

• Den stora vinnaren på regeringens våtmarkssatsning 

– Ca 90 miljoner till kommunernas ansökningar 

– Hur mycket av detta som tilldelas Kalmar län kommer          

delvis bero på söktrycket (!)

• Upp till 90 % av kostnaden för flödesutjämnande åtgärder

• Kan söka medel för förstudie/kunskapsuppbyggnad

• Förtur till åtgärder som gynnar vattenförsörjningen

• ”Klassiska LONA” ca 2 miljoner kr och kvarstår



LONA – Lokala naturvårdssatsningen

• Ansökningstider 10/4 (och 1/10 om det finns pengar kvar)

• Söks av kommunen men vem som helst kan vara 

initiativtagare och göra ansökan (i dialog med kommunen). 

Kommunen skickar ansökan till Länsstyrelsen.



GRIP on LIFE IP – Skogens vatten 
(våtmarker och vattendrag i skogslandskapet)

LIFE Integrerat Projekt 
- projekttid 2018-2025 (Lst 2018-2023)

- stor budget (ca 150 miljoner + kompletterande medel)

- fokus Natura 2000 områden

Projektledare: Skogsstyrelsen

17 partners: Södra, Mellanskog, Norrskog, Norra skogsägarna, Våtmarksfonden,

Ume-Vindelälvens fiskeråd, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten

Norra Östersjön, Havs- och vattenmyndigheten och sju länsstyrelser (Västerbotten, 

Jämtland, Västmanland, Jönköping, Kalmar, Blekinge och Halland) och Skogs-

styrelsen regionalt



• Geografiskt ligger huvudfokus på Emåns avrinningsområde men 

även Virån och Alsterån

GRIP on LIFE IP – Skogens vatten 
(våtmarker och vattendrag i skogslandskapet)

• Samverkan kring värden, brukande med vattenhänsyn och ekonomi, 

kunskapsutbyte

• Ett sätt att jobba med åtgärdsprogrammet (”PAF”) för Natura 2000 

områden

• Viktiga samarbetspartners – Södra, Sveaskog, skogsstyrelsen, länsstyrelsen i 

Jönköping och Blekinge mfl



Våra aktiviteter (Kalmar län)
Spridning av målbilder; inventeringar, fjärranalyser, vattendragsvandringar 

och rådgivning för skogsägare (liknande SWOT-analys Emåprojektet men 

fokus skogen, liknande aktivitet i Jönköpings län)

Demonstrationsområde vattenslinga; i samarbete med Sveaskog (även 

Södra kommer att jobba med ”vattenrundor”

Beskrivning av ekosystemtjänster; beskrivning av ekosystemtjänster 

kopplat till våtmarker i skogen, nyttja resultat från vattendragsmodell?

Smultronställemetoden – lokal samverkan 

Igenläggning av diken/restaurering av våtmarker i skogen; planering, 

genomförande och uppföljning (i samarbete med intresserade markägare)

Uppdatering Natura 2000 bevarandeplaner; metodik och samordning för 

fortlöpande uppdatering 


