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att man inte återställer en rätat vattendrag med ett markavvattningsföretag 
men vidtar en rad åtgärder för att minska näringsläckaget, t.ex. våtmarker, 
kalkfilterbrunnar, strukturkalkning m.m. 

Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat ett arbete med att ta fram en 
specifik vägledning för att tillämpa kraftigt modifierade vatten i samband 
med markavvattning. Det är myndighetens avsikt att få denna klar under 
2015. Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har också ett 
gemensamt projekt för att ta fram en geografisk vägledning var vi har stora 
värden i miljökvalitetsmålet Rikt odlingslandskap och var har värden inom 
Levande sjöar och vattendrag. Arbetet kommer ge en viss vägledning var 
man bör tillämpa kraftigt modifierade vatten. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Johan Kling 

 

 

 


