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Färgade linjer= Delflöden
Svart linje= Sammanlagda flödet vid tänkt åtgärdspunkt

https://www.dropbox.com/s/rbq0koed3k93rc7/
Video%202018-05-
28%2016%2049%2014.mov?dl=0





Vid anläggning kan rekreation främjas via:

• Att anläggningen är säker. Flacka kanter 
och låsta munkar.

• Att tillgänglighet och styrning av 
besökare finns via lämpliga grindar, leder 
och eventuella parkeringsmöjligheter. 

• Att information finns om anläggningens 
syfte. Gärna diskret.









Handläggare:

1. Ska man som handläggare uppmuntra/styra 

en anläggning i viss riktning med syftet eller 

utformning? När och i vilken utsträckning i så 

fall?

2. När och hur mycket stöd kan ges till 

bevattningsdammar? Vilka krav ska man ställa 

på dessa?

3. Kan större och kostsamma (3-4 MKR) projekt 

genomföras i ditt län?

Rådgivare:

1. Hur kan vi få till rådgivningar för 

våtmarker med begränsad/ingen 

reningseffekt?

2. Vilka skötselråd ser du som måsten         

för en rådgivning? 

3. Vilka omständigheter kan leda till en 

avrådan?







Dämd våtmark









• Större flackhet ökar det grunda området flera gånger.
• Stor betydelse för biologisk produktion och mångfald
• Innebär mer schakt och  arbetstid = ökade kostnader



Flikighet och dess betydelse

Stor fragmentering ökar den biologiskt viktiga land/vattenzonen många gånger. 





Borttagning av matjord under vallkroppen.







Reservutlopp

Bild: Tuve Lundström

• Säkerhetsåtgärd vid 
alla utlopp som inte 
är obegränsade

• Är vanligtvis inte 
vattenförande vid 
normalförhållanden











Vad är känt av markägaren?
Kan markprofil ses i diken?

Vid osäkerhet:
1. Provgropar
2. Geoteknisk undersökning 



Diskussion 2

Handläggare:

1. Vad är minsta godtagbara underlag för en ansökan? Kan det 
skilja mellan olika lägen?

2. Vilka tillgänglighets/skötselåtgärder är rimliga att ha inom 
stödet och till vilken omfattning? 

3. På vilka bedömningsgrunder bedömer ni påverkad yta vid 
slutbesiktning?

Rådgivare:

1. När rekommenderar du en markägare att göra en geoteknisk 
undersökning? 

2. På en 14B misstänker du ett diffust läckage i en vall. Vad gör 
du?

3. Vilka släntlutningar föreslår du vanligen i en våtmark? Skiljer 
det sig mellan olika lägen?




