
 

  

 

Våtmarkskurs 
 

Hur ska en våtmark utformas för att uppnå olika syften? Hur hanteras dränering, öppna diken, 

markavvattningsföretag? Hur gör du en rimlig kostnadsuppskattning? Hur kan 

Grepparådgivare och  handläggare på länsstyrelserna underlätta arbetet för varandra? Detta 

och mycket annat pratar vi om på denna tvådagarskurs om våtmarker.  

 

Dag 1 är vi på sal och har genomgångar och gruppdiskussioner. Under ett pass delar vi upp 

rådgivare och handläggare i olika grupper, medan vi på de andra passen utnyttjar 

erfarenheterna från de olika grupperna.  

 

Dag 2 börjar vi på sal med ett pass om juridiska klurigheter kring våtmarker, t.ex. hur 

strandskydd ska hanteras vid våtmarksanläggning. Sedan besöker vi tre olika platser med 

befintliga eller planerade våtmarker i området runt Skövde. Då finns tid för diskussioner kring 

bland annat olika tekniska lösningar, multifunktionella våtmarker, hur man mäter in ett 

våtmarksområde och hur man gör en slutbesiktning. 

 

Kursen riktar sig i första hand till rådgivare inom Greppa Näringen, men är öppen även för 

våtmarkshandläggare vid länsstyrelserna i mån av plats. 

 

 

 

Hotell Billingehus, Skövde 

19-20 september 2018 
 

 

 

  



  

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  

tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  

användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Program 

 

DAG 1 
  

09.45 - 10.15 Ankomst och fika   
10.15 - 10.45 Inledning Jenny Johansson, 

Katarina Börling 
10.45 – 11.10 Nyheter och info om stöd kring våtmarker Emma Svensson 

11.15 – 13.45 

(inkl lunch 

12.00-13.00) 

Gruppvis uppdelning 

 

Rådgivare: Erfarenheter från rådgivning 

14A och 14B 

 

Handläggare: Diskussion och 

erfarenheter kring handläggning vid olika 

länsstyrelser 

 

 

Tuve Lundström + 

gruppdiskussioner 

 

Emma Svensson + 

gruppdiskussioner  
   

13.50 – 15.50 

(inkl fika 14.30-

15.00) 

Utformning och anläggning av våtmarker Morgan Johansson + 

gruppdiskussioner 

16.00-17.15 Hur kan rådgivare och  handläggare 

underlätta varandras arbete? 

Tuve Lundström + 

gruppdiskussioner 

17.15 Avslutning 

 
 

DAG 2 

 

  

08.00-08.15 Summering av diskussioner från dag 1 

 

 

08.15-09.30 Tillståndshandläggning och juridik kring 

våtmarker  

 

Ingrid Johansson 

09.30-ca 16:00 Studiebesök i fält vid tre olika 

våtmarkslägen (inkl fika+lunch) 

 

Morgan Johansson guidar 

oss runt 

 

  



  

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  

tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  

användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

 

Föreläsare 

   

Jenny Johansson 076-607 01 52 jenny johansson@jordbruksverket.se 

Katarina Börling 070-645 93 74 katarina.borling@jordbruksverket.se 

Emma Svensson 036-15 51 16 emma.svensson@jordbruksverket.se 

Morgan Johansson 0708–51 77 12 morgan@naturvardsgruppen.se 
Tuve Lundström 0451-74 88 02 tuve.lundstrom@naturvard.nu 
Ingrid Johansson  Mark och miljödomstolen, Nacka 

   

 

Har du frågor, kontakta: 

 

Katarina Börling 
070-645 93 74 
Katarina.borling@jordbruksverket.se 

 

 

Välkommen! 

 


