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Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Övriga vattenvårdsåtgärder (203) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Vattenkvalitet Generell 

Prioriterat område övergödning Valbar 

Prioriterat område fysisk påverkan Valbar 

Prioriterat område sulfatjord Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

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

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov av att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen 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 investeringen görs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Vattenkvalitet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen förbättrar vattenkvaliteten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Att vattenkvaliteten förbättras betyder antingen att fosfor- eller kvävebelastningen på 
vatten minskar, eller att effekterna av en fysisk förändring orsakad av jordbruket minskas. 
Två exempel är att ett uträtat vattendrag igen tillåts meandra eller att ett vandringshinder 
tas bort. 
 
Möjliga alternativ: 
• kalkfilterbädd 
• tvåstegsdike  
• fasa av slänter i dike  
• reglerbar dränering  
• meandra vattenfåra  
• lägga ut sten eller död ved i vattenfåra  
• anlägga kantzon med varierad växtlighet  
• anlägga sedimentfälla  
• anpassa eller ta bort kulvertar  
• annan insats. 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan och utformningen ska framgå av ritningen. Kartan och ritningen är 
obligatoriska bilagor till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen avser något av de möjliga alternativen. 
 

Underlag 1 

 
Geografiskt läge och omfattning av investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Underlag 2 

 
Utformning av investeringen ska framgå av ritningen som du ska bifoga till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar  
urvalsmodul 

 

Prioriterat område övergödning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där den handläggande myndigheten bedömer att 
det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen 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 investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område fysisk påverkan 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på fysisk påverkan. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där handläggande myndighet bedömer att det finns 
ett behov av åtgärder för att minska effekten av fysisk påverkan orsakad av jordbruket.  
 
Det kan exempelvis handla om att lägga ut grus för att skapa lekbottnar eller återföra 
vattendraget till en mer ursprunglig form. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen 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 investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på fysisk 
påverkan. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område sulfatjord 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen motverkar de negativa effekter som uppstår vid dränering av sura 
sulfatjordar. 
 

Bedömningsgrund 

 
Negativa effekter av sura sulfatjordar är främst ett resultat av lågt pH-värde på dessa 
jordar. Lågt pH-värde kan leda till att ämnen som är skadliga för miljön, oftast metaller, 
frigörs från jorden och kommer ut i vattnet. 
 
Områden med sura sulfatjordar finns angivna på en digital karta. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Exempel på en åtgärd som minskar risken att metaller eller andra skadliga ämnen från 
sulfatjordar kommer ut i vattnet är reglerbar dränering. 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen 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 investeringen görs i ett prioriterat område och motverkar de negativa 
effekter som uppstår vid dränering av sura sulfatjordar. 
 

Underlag 1 

 
Redogör för hur din investering motverkar negativa effekter av dränering av sura 
sulfatjordar. 
 

Underlag 2 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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