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14A 

VÅTMARKSPLANERING

14B SKÖTSEL/ 

RESTAURERING AV 

VÅTMARKER 

 Mål med rådgivningen

 Målet med rådgivningen är att bedöma möjligheten att 
minska belastningen av växtnäring genom att anlägga en 
våtmark som samtidigt gynnar antalet djur och växtarter i 
landskapet.

 Mål med rådgivningen

 Målet med rådgivningen är att ta fram en åtgärdsplan för att 
förbättra våtmarkens funktion vad gäller näringsrening och 
biologisk mångfald.



UNDERLAG

 Krav och rekommendationer (rev 

3 ggr)

 Rådgivningsbrev

 Kokbok 14A

 Bildspel 14A Våtmarker

 Litteraturlista våtmarker 

september 2016

 Anvisning till bedömningsskala för 

våtmark 14A och 14B

 Från idé till våtmark



HUR GÖR JAG?

 Påringning – bedömning om det är en Greppa 

 Var – karta och flygbilder, vattendrag, kulvert, 
avrinningsområde, df, m.m.

 Besök – omgivning, förutsättningar, vad vill 
brukaren. Detta ger möjligheter! Här måste vi som 
rådgivare hitta nycklar!!!!

 Råd i fält – inspirera och ge idéer, vissa måsterråd 
skall vara med. Ge inte ”för mycket” råd!

 Rådgivningsplan – Skriv ner den kommande 
arbetsgången, uppföljning av idéer, skisser, 
terrängmodeller, beräkningar, allmänna råd, m.m.

 Uppföljning – telefonsamtal, frågor, hjälp vidare i 
projektet?



VAD ÄR ”MÅSTERÅD”

 Hur skall våtmarken fungera – varierande vattennivå, 
utformning för den funktion som önskas, varför måste 

det vara stabila konstruktioner

 Tekniska konstruktioner som vallar, in- och utlopp, 

schaktvolymer och utläggningsytor, m.m.

 Berätta vad som kostar – flytta massor kostar, att 

anlägga med kvalité kostar!

 Planera för skötsel från början, vilka möjligheter har 

kunden?

 Juridiskt – vilket ansvar har markägaren för 

anläggningen



DISKUSSIONSFRÅGOR 

 Vad är målet med rådgivningen? Resonera även 

kring vilka delmål rådgivningen har?

 Hur ska du agera som rådgivare och vad är 

viktigt att tänka på under rådgivningen? 

Undervisande, inspirerande, bedömande, 

resonerande, lyssnande är några egenskaper. 

Vilka egenskaper behövs och vilka är viktigast att 

använda?

 Vilka besvärliga delar finns i rådgivningen och 

hur hanterar man dessa?

 Är de underlagsmaterial som finns bra? Vad kan 
man utveckla och förbättra i dessa?


