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• Miljöfond – medel avsätts årligen från 

bra miljövalmärkta vattenkraftföretag. 

• Krav=Åtgärder som gynnar arter som 

missgynnas av vattenkraft  

• Fokus anläggningsåtgärder 

• Budgetram 10 miljoner 

• Inget krav på medfinansiering men 

positivt!  

• Möjlighet att växla upp pengar! 

Miljöfond 

Naturskyddsföreningen 



• Miljöfondsmedel + kreotop = Framgångskoncept! 

• Partner för ansökan? 

Kreotopkonceptet 



Varför vattenkreotoper? 

• Färdigt koncept för vattenvårdsåtgärder! 

• Ett sätt att arbeta med ekosystemtjänster 

• Pedagogiskt åtgärd 

• Som kompensationsåtgärd (ökande krav på 

kompensation) 

• Miljöfondsmedel - god finansieringsmöjlighet 

• Bidrar till att uppfylla miljömål 

• Stärker kontakter mellan näringsliv, ideella 

föreningar, politiker, markägare och myndigheter 

 

 

 

 



• Syfte: 

• Beskrivning:  

• Strukturer:  

• Skötsel: 

Exempel 1: Insektsfors 



Exempel 2: Trollsländeholm 



Exempel 3: Uttopia 



• Återställa en meandrande å 

• Anlägga en ny stensatt å 

• Arrangera stenknuffningens dag  

• Fiskevårdsåtgärder 

I samverkan med vattenråden? 

Även annat än kreotoper 

 



• Ostkusten/Kalmar kommun tar fram förslag på lämpliga 

lokaler, markägarkontakter inom ramen för vattenråden? 

• Enkel beskrivning av idén till SNF, SNF tycker till… 

• Ecocom tar fram fler/mer utvecklade idéer till kreotoper 

• Göra projektidé/plan för etablering (vill SNF ha ism med 

ansökan) 

• Göra projektansökan, SNF bedömer ansökan 

• Köra igång 

 

Nästa steg? 





Grodhål 

• Syfte:  Gynna grodor, 

paddor och 

vattensalamander 

• Strukturer: Damm med 

många substrat, 

omgivande skyddszon, 

och ett anslutande 

övervintringshabitat 

• Skötsel: Rensning, 

slåtter 



Allmogerondell 

• Syfte: Att gynna hotade 

åkerogräs och andra 

kulturväxter 

• Strukturer: Insådd av 

lokala fröblandningar av 

hotade åkerogräs samt 

äldre lantsorter av 

spannmål eller lin, utan 

handelsgödsel  och 

bekämpningsmedel. 

• Skötsel: slåtter (harvning, 

plöjning) 





• Syfte: Att gynna reptiler, bland annat 

rödlistade arter som hasselsnok och 

sandödla.  

• Strukturer:  En sydslänt av sandig 

eller grusig jordmån. En ram av ljung 

planteras i rabattens ytterkanter. 

Innanför ljungen placeras stora flata 

stenar. I mitten grävs en grop som 

fylls med stenblock, en buske av 

harris (Cytisus scoparius), små 

stenar och sand. 

• Skötsel: Harvning/grävning/bränning  

 

Reptilrabatt 


