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Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Biologisk mångfald (201) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Gynnsam utformning Generell 

Arter och naturtyper Generell 

Naturlig utformning Generell 

Metod Generell 

Tillgänglig allmänheten Generell 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Prioriterat område Valbar 

Prioriterade arter Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Gynnsam utformning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarkens utformning, storlek och placering är relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Våtmarkens utformning, storlek och placering är relevant om den har förutsättningar att 
gynna den eller de organismgrupper som sökanden avser att gynna. 
 
Med organismgrupp avses till exempel insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar, däggdjur 
och växter. 
 
Våtmarker som endast avser vatten för jaktbart vilt ger inte poäng. 
 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen. Det geografiska läget för våtmarken 
markeras av sökanden på översiktskartan. Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor 
och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan.  
 
Handläggaren bedömer om investeringen är relevant. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen är relevant. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka organismgrupper av djur och växter som du vill gynna med 
våtmarken? 
 

Underlag 2 

 
Beskriv hur utformningen av våtmarken kommer att anpassas för de organismgrupper av 
djur och växter som du vill gynna. 
 

Underlag 3 

 
Våtmarkens utformning och storlek ska framgå av ritningen som du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Underlag 4 

 
Våtmarkens placering ska framgå av översiktskartan som du bifogar till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Arter och naturtyper 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken har förutsättningar att gynna nära hotade eller hotade arter eller naturtyper 
knutna till våtmarker i odlingslandskapet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med gynna avses förbättrade förutsättningar för arter och nyskapande eller restaurering 
av naturtyper. 
 
De arter och naturtyper som är aktuella i ditt län finns listade på länsstyrelsens 
webbplats. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Handläggaren bedömer om angivna arter och/eller naturtyper är relevanta för platsen. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om nära hotade eller hotade och/eller naturtyper gynnas av våtmarken. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka arter din våtmark kommer att gynna. 
 
Kontrollera att arterna finns listade hos din länsstyrelse. 
 

Underlag 2 

 
Ange vilken eller vilka naturtyper kopplade till våtmarker som din våtmark kommer att 
gynna. 
 
Kontrollera att naturtyperna finns listade hos din länsstyrelse. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Naturlig utformning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken har en naturlig utformning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Naturlig utformning innebär flacka stränder, heterogen kantlinje och varierande 
vattenstånd. 
 
Flacka stränder innebär att mer än hälften av våtmarkens kanter har en lutning som är 
högst 1:5. 
 
Heterogen kantlinje innebär att våtmarken utformas så att kantzonen mellan vattenyta 
och omgivande vegetation blir så lång och varierad som möjligt. Storleken på och läget för 
en våtmark avgör möjligheterna att förlänga kantlinjen, med till exempel vikar, uddar, 
eller öar, och att variera vegetation och markanvändning. 
 
Varierande vattenstånd innebär att vattennivån i våtmarken varierar över året.  
 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen. Ritningen är en obligatorisk bilaga och 
bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken uppfyller kraven för naturlig utformning. 
 

Underlag 1 

 
Välj det eller de alternativ som gäller för din våtmark. 
 

☐ Flacka stränder 

☐ Varierande vattenstånd 

☐ Heterogen kantlinje 
 

Underlag 2 

 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen som du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Metod 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken tillförs vatten genom att dämma eller leda om vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Kostnaden för att skapa en våtmark och säkra vattentillförseln antas bli lägre om 
vattentillförseln sker genom att dämma eller leda om vatten. 
 
Platsen för dämning eller avledning av vatten ska framgå av ritningen eller 
översiktskartan. 
 
Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor till ansökan och bifogas enligt instruktioner i 
ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken tillförs vatten genom att dämma eller leda om vatten. 
 

Underlag 1 

 
Metod för vattentillförsel till dammen ska framgå av ritningen eller översiktskartan som 
du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor som du bifogar enligt instruktioner i ett 
annat avsnitt i ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Tillgänglig för allmänheten 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken är tillgänglig för allmänheten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Våtmarken är tillgänglig för allmänheten om den uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
 
- Den nås via bilväg.  
- Det finns möjlighet att parkera inom två kilometers gångavstånd. 
- Den nås via en maximalt två kilometer lång gång- eller cykelväg från en tätort eller ett 
samhälle. 
 
För att räknas som tillgänglig måste våtmarken kunna nås utan att besökaren behöver 
beträda mark med växande gröda. 
 
En våtmark räknas inte som tillgänglig för allmänheten om den är placerad i den så 
kallade hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och 
fritidshus där den boende har rätt till ett privat område. 
 
Handläggaren bedömer om dammen uppfyller kraven på tillgänglighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken uppfyller kravet på tillgänglighet. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur våtmarken blir tillgänglig för allmänheten. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken anläggs inom ett område där det finns behov av att minska fosfor- eller 
kvävebelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som ska bifogas till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken anläggs i ett regionalt prioriterat område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där handläggande myndighet bedömer att det finns 
ett behov av att anlägga och restaurera våtmarker för att gynna biologisk mångfald. 
 
Information om prioriterat geografiskt område finns hos den handläggande myndigheten. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs i ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som ska bifogas till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterade arter 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken har förutsättningar att gynna regionalt prioriterade arter. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterade arter är arter knutna till våtmarker i odlingslandskapet, som inte är nära 
hotade eller hotade, men som handläggande myndighet har bedömt vara i behov av 
särskilda insatser. 
 
Information om prioriterade arter finns hos den handläggande myndigheten. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Handläggaren bedömer om angivna arter är relevanta för platsen. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om en eller flera prioriterade arter gynnas av våtmarken. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka prioriterade arter som din våtmark kommer att gynna. 
 
Kontrollera att arterna finns listade hos din länsstyrelse. 
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