Samordnat våtmarksarbete 2018–2020 – Verksamhetsplan
Projektbeskrivning/bakgrund
Länsstyrelsen arbetar med våtmarker på flera olika sätt och det finns olika sätt för Länsstyrelsen att
ge bidrag till våtmarksprojekt. Behovet att samordna våtmarksarbetet är därför stort.
Uppdraget i regleringsbrevet angående budgetåret 2018 fokuserar på vattenhushållande åtgärder
och innefattar formuleringar som ”redovisa geografiska områden såväl tätort som landsbygd som kan
vara aktuella för restaurering och anläggning av våtmarker” samt arbeta med restaurering och
anläggning av våtmarker inom ramen för lokala naturvårdsobjekt” för att stärka landskapets egen
förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskott till grundvattnet”.
För dig som arbetar med våtmarker
Våtmarkssamordningen är viktig att känna till då den syftar till att främja samverkan och skapa en
helhetssyn mellan samtliga personer som jobbar med våtmarksfrågor inom LST.
Våtmarkssamordnaren är en nyckelperson som kan fungera som en kunskapsresurs för dig som
handläggare i ditt eget arbete med våtmarksrelaterade frågor.
Syfte och mål
Syftet med våtmarkssamordning är att förbättra helhetssynen och samverkan mellan de olika
enheter som jobbar med våtmarksfrågor samt att underlätta för kommuner och andra aktörer att få
till stånd relevanta våtmarksåtgärder. Ett vidare syfte med samordning är att visa var man kan
anlägga eller restaurera våtmarker för att förbättra våtmarkers vattenhushållande funktion samt
gynna biologisk mångfald, näringsretention samt att motverka växthusgasutsläpp.
Det övergripande målet med våtmarkssamordningen är att på ett effektivt sätt utveckla de
ekosystemtjänster som våtmarker erbjuder i Jönköpings län.
Kopplingar till andra projekt
•
•
•
•
•
•
•

Anläggande av våtmarker i landsbygdsprogrammet för odlingslandskapet med syfte biologisk
mångfald eller näringsretention
Arbetet med övergödning via LOVA satsningar där våtmarker kan vara ett verktyg
Arbetet inom GRIP on LIFE IP projektet SÅVA
Restaurering och skötsel av våtmarker i skyddade områden
Arbetet inom styrgrupp VÅG (vattenåtgärder) samt inom arbetsgrupp återskapa våtmarker
och motverka övergödning
Andra mindre finansieringskällor för våtmarksåtgärder som till exempel NOKÅS och
åtgärdsprogram för rikkärr.
Våtmarks-LONA i andra län, inte minst län grannlän. I den mån åtgärder som berör
länsgränser blir aktuella blir samordning med grannlän särskilt relevant.
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