
Att anlägga eller restaurera en våtmark  

Du kan få bidrag för att anlägga våtmarker 
Idag finns ett flertal olika bidragsformer som du kan söka för att anlägga våtmarker. Några 
av dessa är: 

LONA (Lokala naturvårdssatsningen) 
Våtmarks-LONA är ett bidrag som kommuner kan söka. Projekt får initieras av föreningar 
eller andra lokala aktörer, exempelvis markägare. Kommunen och markägaren/föreningen 
tar tillsammans fram en våtmarksansökan som sedan skickas till Länsstyrelsen. I våtmarks-
LONA kan upp till 90 % stöd ges.  

Bidraget ska gå till våtmarksrelaterade projekt och dessa ska i första hand ha som syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, stärka landskapets egen för-
måga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka grundvattenbildningen. 

Några exempel på projekt som kan få LONA-medel är: 

• Anläggande av våtmarker  

• Förprojektera våtmarksprojekt 

• Restaurering av myrar och våtmarker 

• Uppföljningar 

• Inventeringar 

Är du intresserad av att anlägga våtmarker eller att starta upp ett annat våtmarksrelaterat 
projekt? ta då kontakt med våtmarkssamordnaren på Länsstyrelsen så hjälper denna dig vi-
dare. 



 

 

LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) 
I LOVA kan upp till 80 % stöd kan ges till våtmarker och andra åtgärder som:  

• motverkar övergödning – det vill säga fångar upp näringsämnen ur vatten från jord-
bruksmarker, hästhagar med mera. 

• projekt som utförs i eller inom avrinningsområdet till områden med övergödningspro-
blem, vilket kan kollas i ”Övergödningskartan”.  

LOVA-medel kan sökas av kommuner och icke vinstdrivande sammanslutningar. Alla faser 
är ok – förstudier, projekteringar, genomföranden eller uppföljningar. Projekten får ej vara 
påbörjade, ej heller något som är krav enligt lag/tillstånd eller plan. 

LBP (Landsbygdsprogrammet) 
Upp till 90 % stöd kan ges till miljöinvesteringar i odlingslandskapet som exempelvis: 

• våtmarker och dammar – med huvudsyfte att antingen gynna biologisk mångfald eller 
förbättra vattenkvalitet och motverka övergödning.  

• tvåstegsdiken – i syfte att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag genom att minska eros-
ion och därför hålla kvar näringsämnen.  

• andra åtgärder som syftar till att förbättra vattenkvalitet som exempelvis kalkfilterbrun-
nar eller plantera al i kantzoner till vatten.  

• Från och med 2023 kan du få pengar för bevattningsdammar.  

Åtgärden ska göras i odlingslandskapet. Det arbete du gör för biologisk mångfald eller för 
att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk.  

Stödet är öppet för alla men du måste vara markägare eller ha markägarens godkännande. 
Stöd ges ej för eget arbete. 


