GRIP on LIFE IP C12.2 — Samlad åtgärdsplan våtmarker – SÅVA
Projektbeskrivning/bakgrund
SÅVA ämnar skapa en prioriteringsplan som ska fungera som vägledning för de som på olika sätt
arbetar med återskapandet eller anläggningen av våtmarker. Åtgärdsplanens fokus kommer att vara
ekosystemtjänster och klimatanpassning och kommer att innehålla avvägningar mellan olika åtgärder
som påverkar dessa.
Dessutom kommer SÅVA att skapa informationsverktyg där man smidigt kan ta till sig av och
överblicka våtmarksåtgärder i länet.
SÅVA är uppdelad i tre huvudsakliga steg:
•
•
•

Metodik. Först jämförs olika metoder som används av myndigheter för att göra prioriteringar
mellan olika insatser.
Samlad åtgärdsplan. Därefter används befintliga planer samt tas fram nya
prioriteringsplaner vilka sedan används för att göra en samlad prioritering.
Kommunikationsstrategi. Slutligen granskas möjligheter kring hur man kommunicerar och
sedan tillämpar SÅVA i samspel med kommuner, markägare och intresseorganisationer.

För dig som arbetar med våtmarker
SÅVA är ett projekt vars mål är att stötta handläggare på LST genom att utarbeta en prioriteringsplan
för våtmarksrelaterat arbete. Prioriteringsunderlaget använder ekosystemtjänst- och
klimatanpassningsperspektiv för att göra avvägningar – vilket låter dig som handläggare fatta beslut
som också ligger i linje med det övergripande arbetet med att nå miljömålen och skapa en grön
infrastruktur.
En tydlig prioriteringsplan skulle också innebära ett effektivare arbetssätt vilket förhoppningsvis även
leder till minskad resursåtgång (tid, personal och pengar).
Syfte och mål
Att ta fram ett stöd för de som arbetar med våtmarker på olika nivåer i länet. Stödet syftar främst till
att effektivisera avvägningar mellan olika ekosystemtjänster. Dessutom ämnar SÅVA att ta fram en
kommunikationsstrategi för att bättre förmedla materialet som tas fram.
Kopplingar till andra projekt
Projektet är kopplat till SÅV och våtmarkssamordningen i Jönköpings län. Projektet är beroende av
prioriteringsunderlag som framställas inom våtmarkssamordning under 2018.
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•
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