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Urvalskriterier 7.6_4b kalkfilterdike.docx 

Beslutade urvalskriterier inom utlysning av medel inom 
landsbygdsprogrammet för dränering med 
kalkfilterdike, insatsområdet Miljöinvestering bättre 
vattenkvalité (delåtgärd 7.6 fokusområde 4 b) 
 
Enligt handlingsplanen avser Länsstyrelsen att tillämpa utlysning för åtgärdstypen 
kalkfilterdiken. Enligt Jordbruksverkets rapport 2012:22 är kalkfilterdiken en 
metod som bygger på att någon typ av strukturkalk blandas i jorden vid återfyllning 
av täckdiken på lerjordar. Kalkfilterdiken kan anläggas i samband med ny 
täckdikning, restaurering av befintliga täckdiken eller annan markanläggning. 
 
 
Urvalskriterierna 

Regionala 
urvalskriterier (MI 
Vattenkvalitet) 

Poängsättning Viktning % Motivering 

 

1.Miljöinvesteringen 
placeras på ett 
sätt som bidrar till att 
förbättra vattenkvalitén. 

+1 poäng: 
Miljöinvesteringen 
placeras i ett av 
länsstyrelsen prioriterat 
område 

80 % Huvuddelen av miljöinvesteringen placeras i ett 
av Vattenmyndigheterna utpekat område med 
beting att minska fosforbelastningen för söt och 
havsvatten 

 
1 poäng: 
Miljöinvesteringen 
genomförs på 
åkermark som uppfyller 
länsstyrelsens krav på 
en lägsta angiven andel av 
arealen med en 
lägsta angiven lerhalt. 

 Huvuddelen investeringar i kalkfilterdiken 
genomförs på block med åkermark där mer än 
90 procent av arealen har en lerhalt högre än 
15 procent. Kontroll görs mot det GIS lager 
som utvecklat. ”LstO WebbGIS för 
Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022” 

3 poäng: 
Miljöinvesteringen 
genomförs på 
åkermark som uppfyller 
länsstyrelsens krav på 
en lägsta angiven andel av 
arealen med en 

 Uppfyller åkermark där mer än 90 procent av 
arealen har en 
lerhalt högre än 15 procent, och kan ytterligare 
prioriteras i 
urvalsprocessen eftersom mer än 60 procent av 
arealen har 
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lägsta angiven lerhalt. en lerhalt högre än 25 procent. Kontroll görs 
mot det GIS lager som utvecklat. ”LstO 
WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 
2022”  

2. Miljöinvesteringen 
placeras på ett 
sätt som bidrar till att 
förbättra 
vattenkvaliteten 

5 poäng: 
Miljöinvesteringen bidrar 
till att 
minska övergödningen 

20 % Kalkfilterdiken minskar övergödning. Om 
huvuddelen av dräneringsvattnet räknat utifrån 
antal ha dikat leder till ett tvåstegsdike, en 
fosforfälla eller bevattningsdamm för återföring 
av vatten eller om det finns eller anläggs 
reglerbar dränering samtidigt. 

 

Karta med prioriterade område 

LstO WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022 (lansstyrelsen.se) 

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=81f8f2
b69e1543d296f37297ddae343f 

Karta över betingande område 

LST WebbGIS Övergödningskartan (lansstyrelsen.se) 

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=85131fe1a5c0443ca0b26e3f0a904c67 
 
Ansökningsperiod 
Ansökningsperioden omfattar tiden 2022-06-28 till 2022-09-30.  
 
Minimipoäng 
Minimipoängen för insatsområde är 150 poäng. 
 
Handläggning 
Som angivets i beslutet för utlysningen gäller vid handläggning följande. För att en 
ansökan ska kunna komma i fråga om stöd måste den vara komplett i e-tjänsten 
senast den 30 september 2022. Vidare skall följande bilagor ingå i en ansökan: 

o Karta som beskriver vilka och vilken del av fält som skall som skall 
dikas med kalkfilter. 

o Eventuella arrendekontrakt gällande mark som skall dikas med 
kalkfilter. 

o Prisuppgifter/offerter för insatsen 
o Obligatorisk bilaga till ansökan med bedömningsgrund 
o Eventuella tillstånd för insatsen 

 
Att ovanstående underlag är obligatoriska framgår av utlysningstexten på 
länsstyrelsens webbsida. Ansökningar som inte uppfyller kraven ovan kommer att 
avslås löpande. Sökande som efter utlysningsperiodens slut ändrar sin ansökan utan 
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föregående uppmaning från Länsstyrelsen förlorar sin plats i utlysningen och 
handläggs vidare inom det breda insatsområdet.  

Om flera ansökningar har lika många poäng och budgeten är begränsad så att alla 
inte kan få stöd rangordnar vi ansökningarna i följande ordning enligt listan nedan. 
Högst prioriterat är nummer 1. 
 

1. Mest poäng i det högst viktade kriterier 
2. Det företag som har störst antal ha åkermark i ansökan som gränsar till 

öppna vatten och dike inom 30 m från blockgräns. 
3. Den som har störst andel av åkermarken över 30 % i lerhalt 
4. Det företag med mest djurenheter räknat på EU- enheter per ha åkermark i 

det egna företaget. Kontroll görs mot SAM ansökan. 
5. Den som skall dika flest antal ha ner till två decimaler 

Om ansökningar fortfarande finns kvar på samma poäng efter genomgång av 
punkterna ovan skall de avslås och återstående medel överförs till den samlade 
budgeten för ”Miljöinvestering med förbättrad vattenkvalité” 
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Bilaga 1 
 
Beskrivning av underlag för bedömning av kalkfilterdike 
Underlaget är ett GIS skikt på följande länk: 
LstO WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022 (lansstyrelsen.se) 
 
Kartan har tagits fram genom att använda kartskikt från SGU gällande lerhalter och 
kombinerat med blockskikt för 2021  
 
Karta över betingande område 

LST WebbGIS Övergödningskartan (lansstyrelsen.se) 

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=85131fe1a5c0443ca0b26e3f0a904c67 
 


