
 

 

  

 

Nyhetsbrev  
                 Kattegatts kustnära vatten:  
                 södra Halland-nordvästra Skåne 

 
LEVA - Lokalt engagemang för vatten 

Mer än ett år har passerat sedan projektet LEVA-
Kattegatt startade och nu har det verkligen kommit 
igång ordentligt.  

År 2019 har fältvandringar, informationsmöten och 
workshoppar organiserats, individuella fältbesök och 
våtmarksprojekteringar utförts inom projektområdet, 
samt statligt bidrag sökts för de planerade åtgärderna. 
Ni har bidragit till arbetet och kommit in med idéer 
och kunskap kring de lokala förutsättningarna och 
åtgärdsbehoven. Vi är mycket tacksamma för ert 
engagemang!  

År 2020 har vårt arbete hittills fokuserat på 
individuella gårdsbesök och hjälp med byråkrati och 
administration, speciellt i samband med stödansökan 
(LOVA, Landsbygdsprogram mfl) och anmälan om 
vattenverksamhet. Sedan projektstart har kring 20 
fältbesök utförts och stöd har sökts för ett tiotal 
våtmarksanläggningar. Två nyanläggningar och en 
restaurering av en våtmark har redan genomförts! Vi 
tycker att det är fantastisk att så många markägare är 
intresserade och aktiva i arbetet med åtgärder mot 
övergödning. Naturen och klimatförändringarna 
kräver ett miljöanpassat arbete för en mer hållbar 
framtid! 

Jordbruksverkets tillbakadragande av stödmöjligheter 
för miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet 
juni 2020 var ett bakslag för åtgärdsarbetet. Ett flertal 
stödansökningar som har skickats in ligger fortfarande 
på is och nya regeringsbesked om bidrag behöver 
inväntas. I Jordbruksverkets replik ”Fortsatt arbete 
med våtmarker viktig för svenskmiljöarbete” på 
Hushållningssällskapet Hallands debattartikel ”Ett 
dråpslag mot halländska lantbrukare” informerades 
dock att nya ”pengar kan komma inom ett halvår i och 
med förlängning av landsbygdsprogrammet under 
åren 2021 och 2022”. 

Vårt arbete fortsätter  

Kontinuerligt arbete inom vattenvården har visat sig 
mycket framgångsrikt då hela processen - från idé till 
våtmark, kan ta tid beroende på de lokala 
förutsättningarna, så som om det finns 
dikningsföretag eller om enskilda eller allmänna 
intressen berörs. Därför rekommenderar vi att inte 
vänta med projektet tills nästa stödansökanstillfälle 
utan påbörja förarbeten, så som 
våtmarksrådgivningar och projekteringar med hjälp 
av t.ex. Greppa Näringen och LEVA-projektet. 

LEVA-Kattegatt blev förlängt till december 2021 och 
stora delar av Bjärehalvön har inkluderats!  

 
Bild 1. Projektområde (rödmarkerat) med genomförda 
fältbesök (cirklar), samverkansaktiviteter (kvadrater), samt 
sökta- (romber) och beviljade våtmarksprojekt (trianglar).  
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Hushållningssällskapet Halland 
Lilla Böslid 146 
305 96 Eldsberga 
 

 

 

 

Inom LEVA-Kattegatt har vi möjlighet att utföra 
kostnadsfria rådgivningar i samband med 
restaureringsåtgärder eller nyanläggningar av 
våtmarker och integrerade skyddszoner.  
 
Vi hjälper markägare/lantbrukare, vattenråd 
eller kommuner att skriva stödansökningar för 
förstudien eller själva anläggningskostnaden. 
 
 

Vi vill gärna inspirera och hjälpa er med att skapa 
vattengrupper i mindre avrinningsområden där 
det idag inte finns vattenråd.  Vattengrupper 
som lokal mötesplats om vattenfrågor, 
åtgärdsbehov och inspiration för framtiden.  
 
 
Ta gärna kontakt med oss! 
 
 

Aktiviteter höst/vinter 2020 
 

 

Fältvandring i Sinarpsdalen  
(Bjärehalvön) 
4 november (onsdag), kl. 14.00-16.00 
Fokus: Våtmarksprojekt i Sinarpsdalen - 
bakgrund, engagemang och syfte, samt 
administrativa och tekniska bitar av 
våtmarksanläggningarna. Visning av en i oktober 
2020 nyanlagd våtmark. Tillsammans med 
Naturcentrum AB, Bjäre Naturskyddsförening 
och Sinarpsdalens intresseförening. 
Samling: Mer info vid anmälan. 
Anmälan: Senast den 30 oktober via 
mejl/telefon. Kostnadsfri.  

Fältvandring längs med Mylte bäck 
(Bjärehalvön) 
18 november (onsdag), kl. 14.00-16.00 
Fokus: Vad vet vi om bäcken? Hur mår bäcken? 
Finns det någon översvämnings- och 
övergödningsproblematik i området och vad kan 
vi göra för att förbättra bäckens status? 
Samling: Mer info vid anmälan. 
Anmälan Senast den 12 november via 
mejl/telefon. Kostnadsfri. 
 

 

Individuella rådgivningar pågår löpande!  

 

Kontaktperson och projektledare 
Lea Schneider  
Hushållningssällskapet Halland 
Tel.: 035–46505 
E-post: lea.schneider@hushallningssallskapet.se 
 

Följ oss gärna på Facebook!  
LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra 
Halland-nordvästra Skåne 
@LEVAKattegatt 
https://www.facebook.com/LEVAKattegatt/  
 

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och få inbjudan till aktiviteterna ovan!  
Skicka e-post till lea.schneider@hushallningssallskapet.se. 

 
 


