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TYDLIGA GEMENSAMMA 

MÅLBILDER

 Med hjälp av varandras kompetenser så skall vi 

anlägga våtmarker! Detta är ett gemensamt 

mål!!

 Våtmarkerna skall vara flerfunktionella och väl 
utformade

 Insatta pengar måste kunna motiveras

 Processerna måste vara rimliga i tid och insats för 

den som är projektägare



SOM RÅDGIVARE

Gör underlag som fungerar till flera olika steg i 

processen

Ta reda på vad som behöver finnas med i de olika 

stegen – gör mallar till rådgivningen

Gör så tydliga underlag som det är möjligt –

flummiga underlag försenar

Förutsätt inte att alla är experter som läser ditt 

underlag



SOM HANDLÄGGARE

 Gör gärna PM med processer/flödesscheman 

och vad ni vill ha in för underlag i de olika stegen

 Vilka bedömningsgrunder har man – viktigt att 

veta för t.ex. rådgivarna

 Samordna mellan olika handläggare så att alla 
vet vad olika personer gör och att alla har 

samma mål

 Ge tydliga besked i de olika delprocesserna så 

förväntningarna kan uppfyllas

 Fältbesök sparar tid



TILLSAMMANS

 Infoträffar

 Våtmarksråd

 Träffar där regler, riktlinjer, budgetar, m.m.

 Utbyt erfarenheter, gärna i fält under 

anläggandet eller vid färdiga projekt

 Fältvandringar – nå de som vill göra våtmarker 

tillsammans



EXEMPEL - FLÖDESSCHEMA SKÅNE

 Rådgivning

 Intresseanmälan

 Första svar intresseanmälan

 Fältbesök intresseanmälan

 Skriftligt besked – förhandsbesked

 Anmälan vattenverksamhet alt. tillståndsansökan

 Projektering – avstämning underhand

 Offerter och andra underlag tas fram

 Stödansökan 

 Stödbeslut

 Entreprenad

 Slutbesiktning



DISKUSSIONSFRÅGOR

 Varför gör vi så olika mellan länen?

 Vilka nyttor och vilka risker finns med att arbeta 

mer integrerat?

 Vilka kompetenskrav kan vi ställa på varandra?

 Den tredje spelaren (Jordbruksverket) har också 

del i våtmarkskedjan. Vad fungerar bra och 

dåligt i den delen? Finns det förslag till 

utveckling?


