
Reglerbar dränering  

 

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

Regionala urvalskriterier 

 

 

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. 

Regionala urvalskriterier Bedömningsgrunder Viktning 

 

1. Miljöinvesteringens 

placering är lämplig 

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar 

dränering 

1 poäng: Miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord 

+1-3 poäng: Recipient har otillfredsställande, måttlig 

eller dålig ekologisk status. 

50 

2. Förutsättningarna för 

miljöinvesteringen 

leder till bättre resultat 

1-4 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering 

installeras.  

+1 poäng Åkermarkens yta är större än 10 ha 

+1 poäng Det kommer finnas möjlighet till 

underbevattning. 

+1 poäng Ska användas som visningsobjekt 

 

50 

Summa viktning  100 



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 för stöd till reglerbar dränering  
 

1. Miljöinvesteringens placering 

1-3 poäng: Jordarten är lämplig för reglerbar dränering 

1 poäng: Miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord 

+1-3 poäng: Recipient har otillfredsställande, måttlig eller dålig ekologisk status. 

 

Reglerbar dränering är mest lämplig på genomsläppliga jordar. 

Tre poäng ges om jordarten är sand eller grövre 

Två poäng ges om jordarten är silt 

En poäng ges om jordarten är gyttjig lera eller lergyttja 

En poäng ges också om investeringen sker på annan plats som länsstyrelsen tycker är 

lämplig. Det kan i undantagsfall finnas jordar som är mycket lämpliga för reglerbar 

dränering men som inte faller in under någon av kategorierna ovan. 

En poäng ges om miljöinvesteringen är placerad på Sulfidjord. Reglerbar dränering på 

sulfidjordar leder till en minskning av metaller till recipienten. 

En till tre poäng ges om miljöinvesteringen installeras i ett avrinningsområde med 

vattenförekomster som har klassningen måttlig, otillfredsställande eller dålig enligt 

Vattendirektivet.  

 

2. Förutsättningarna för miljöinvesteringen leder till bättre resultat 

1-4 poäng: Lutning på åker där reglerbar dränering installeras.  

+1 poäng Åkermarkens yta är större än 10 ha 

+1 poäng Det kommer finnas möjlighet till underbevattning. 

+1 poäng Ska användas som visningsobjekt 

 



Lutningen ska vara så liten som möjligt, rekommendationen är max 2 procent. För att 

få 4 poäng krävs en lutning på mindre än 1 procent. En lutning mellan 1 och 2 procent 

ger 1 poäng.  

 

En poäng ges om åkermarken där installering görs är större än 10 hektar 

 

En poäng ges om lantbrukaren kommer kunna använda systemet för underbevattning. 

 

En poäng ges om objektet ska användas som visningsobjekt 

 


