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Blöt ner mer!

  

Det finns ett enormt behov av mer våtmark i hela landet, för biologisk mångfald, 
för vattenrening, grundvattenbildning och översvämningsskydd och inte minst för 
att stoppa klimatutsläppen. Vissa våtmarker har även behov av mer och bättre 
skötsel. 

Varje våtmark löser givetvis inte alla problem, men de allra flesta våtmarker 
bidrar till att på en och samma gång uppnå flera av de globala målen, ett antal 
nationella miljömål och Naturskyddsföreningens framtidsstrategi. Dessutom är 
det roligt med våtmarker! 

Vilka aktiviteter kan kretsar och länsförbund kan göra för att bevara och iordningställa 
våtmarker eller för att öka medvetenheten om våtmarkernas betydelse och behovet av 
åtgårder?  

Finns det behov av stöd till kretserna för att de ska komma igång med aktiviteten? Isåfall 
vilket? 

Syftet är att tänka kreativt kring hur vi kan arbeta med våtmarker. Förslagen kan också bli ett 
underlag för rikskansliets stöd till kretsar och länsförbund. 
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Tänkbar aktivitet Stöd som behövs

Seminarier och studiecirklar för att hämta in mer 
kunskap

-kontakter till kunniga föreläsare, 
cirkelledare 
- tips på studiebesök, platser, 
lantbrukare

Inventera vilka våtmarker som finns och vilka behov av 
våtmarker kommunen har.

Utflykter, exkursioner med skolor (håva instekter tex)

Näringslivsmöjligheter 
Möjligheter att bedriva andra verksamheter (tex fiske 
eller annan produktion, jakt)

-kontakter till lokala ideella 
föreningar

Involvera allmänheten 
Arrangera kurser i /vid våtmark tex vasshanteringskurs 
eller slåtter

Organisera samarbete med andra organisationer tex 
fågelskådare och insektsföreningar.

Studiebesök

Vattenbuffelsafari

Inventering av våtmarker

Efterlysa kunskap inom föreningen tex hos ornitologer

Blanda in universitet och eller grund- gymnasieskolor -transportresurser och fika, 
åldersberoende

Ny i naturen

Schysst natur

Kontakt med skogs/jordbruks organisationer

Kontakt med Länsstyrelsen

Mål att hitta privata markägare med ej använd 
betesmarker som är potentiella våtmarker 
– samla informera och bistå med kunskap och kanske 
möteslokaler

-Hjälp att hitta folk – register 
-Kunskap om finansiering och 
våtmarker, metoder

Våtmarker i skogen – minskar risken för bränder och 
ökar biologisk mångfald


