Anlägga tvåstegsdiken
Nationella urvalskriterier
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier.

Regionala urvalskriterier
Regionala urvalskriterier

1. Miljöinvesteringens
placering

Bedömningsgrunder

Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till
vattenförekomst som är klassad som sämre än god
status.

Viktning

30

2 poäng: Måttlig status
3 poäng: Otillfredsställande status
4 poäng: Dålig status
+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i
tvåstegsdikets utlopp är större 300 hektar
2. Genomförande av
miljöinvesteringen

5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket
effektivt sätt
3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt
sätt

30

3. Miljöinvesteringens
placering och utformning
bidrar till att förbättra
vattenkvaliteten

2 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 60
procent av åker
3 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 80
procent av åker
+2 poäng: Dikessträckan är >0,5 km
+1 poäng: Bredden på terrassen är >5 gånger fårans
bredd

30

4. Miljöinvesteringen bidrar
till annan positiv effekt
med hänsyn till miljö och
klimat

+ 2 poäng: Det finns problem med återkommande
översvämningar
+ 2 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk
mångfald på ett sätt som det inte gjorde tidigare.
+ 2 poäng: Kombination med andra åtgärder och
samverkan
+ 1 poäng: Investeringen är tillgänglig

10

Summa viktning

100

Hur poängen för din ansökan beräknas
Poängen avgör hur en ansökan prioriteras.
Poängsättning
För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken framför
poängsättningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra. Om
det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls. Det totala
antalet poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng över 5 inte
räknas.
Viktning
När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. Detta leder till
att urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på hur ansökan ska
prioriteras.
Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras
Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. För att en
ansökan ska prioriteras krävs följande:
•
•

Summan av de viktade urvalskriterierna når upp i minst 200 poäng för att gå vidare i
ansökningsprocessen.
Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i stödet.

Bedömningsgrunder stöd till att anlägga tvåstegsdiken
1. Miljöinvesteringens placering
Miljöinvesteringen placeras i eller i anslutning till vattenförekomst som är klassad som
sämre än god status.
2 poäng: Måttlig status
3poäng: Otillfredsställande status
4 poäng: Dålig status
+1 poäng: Avrinningsområdets storlek i tvåstegsdikets utlopp är större 300 hektar
Tvåstegsdiket placeras så att det kan bidra till att förbättra status i en vattenförekomst
som har klassningen måttlig (2 poäng), otillfredsställande (3 poäng), eller dålig (4
poäng). Det är i första hand fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska och biologiska
faktorer som kopplar till miljöproblemet övergödning eller fysisk påverkan som ska
bedömas. Vattenförekomster med förhöjda halter av fosfor som ska prioriteras.

En ytterligare poäng tilldelas om avrinningsområdets storlek är större än 300 hektar
vid dikets utlopp. Avrinningsområdet bestäms genom kartunderlag eller beskrivning
av dikningsföretag. Statusen måste vara måttlig, otillfredsställande eller dålig för att få
detta poäng.
2. Genomförande av miljöinvesteringen
5 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett mycket effektivt sätt
3 poäng: Schaktmassor kan hanteras på ett effektivt sätt
5 poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett mycket effektivt sätt.
Massorna avyttras i närhet av diket eller hämtas gratis till annan verksamhet. Dikets
utformning innebär att så lite massor som möjligt skapas och dessa kan hanteras på ett
effektivt sätt.
3 poäng tilldelas om miljöinvesteringen genomförs på ett effektivt sätt. Massorna
avyttras inom i dikets närhet eller hämtas gratis till annan verksamhet. Dikets
utformning innebär att massorna kan hanteras på ett effektivt sätt.
3. Miljöinvesteringens placering och utformning bidrar till att förbättra
vattenkvaliteten
2 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 60 procent av åker
3 poäng: Avrinningsområdet består till mer än 80 procent av åker
+2 poäng: Dikessträckan är större än 0,5 km
+1 poäng: Bredden på terrassen är större än 5 gånger fårans bredd
2-3 poäng tilldelas om delen åkermark i avrinningsområdet bestämt genom
kartunderlag. Mer än 60 procent ger 2p och mer än 80 procent ger 3p.
Ytterligare 2 poäng ges om dikessträckan som ska göras om till tvåstegsdike är minst
0, 5 km lång. Det måste finnas minst 60 procent åker i avrinningsområdet för att få
detta poäng.
Ytterligare 1 poäng ges om bredden på terrassen är mer än 5 gånger så bred som fåran.
Det måste finnas minst 60 procent åker i avrinningsområdet för att få detta poäng.
4. Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och
klimat.
+ 2 poäng: Det finns problem med återkommande översvämningar
+ 2 poäng: Tvåstegsdiket förväntas gynna biologisk mångfald på ett sätt som det inte
gjorde tidigare.
+ 2 poäng: Kombination med andra åtgärder och samverkan

+ 1 poäng: Investeringen är tillgänglig
Två poäng tilldelas poäng ges om det finns problem med återkommande
översvämningar i området. Översvämningarna ska vara dokumenterade genom t.ex.
foto. Tänk på att åtgärder för att minska översvämning kan kräva dispens och tillstånd
för markavvattning.
Två poäng tilldelas om tvåstegsdiket förväntas fungera som spridningskorridor eller
förbättra livssituationen för utpekade arter. Poäng ges också om aktiva åtgärder för
biologisk mångfald görs, t.ex. fiskevårdsåtgärder eller biotopvård som sådd av
insektsfrämjande växter.
Två poäng tilldelas om tvåstegsdiket är en del av flera åtgärder i samma område för att
förbättra status i vattenförekomst, det är en del i en helhetslösning eller ett
samverkansprojekt. Åtgärder i kombination kan t.ex. vara våtmarker,
sedimentationsfällor, krökar, trädplanteringar etc.
En poäng tilldelas om närhet till tätort eller vandringsstråk, del i informationssatsning
eller ska användas som visningsobjekt.

