
Markavvattning i skogen

eller

en vandring ut i det okända
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Dikningsåtgärder i skogen – tre centrala 
begrepp

• Markavvattning: Åtgärd som utförs för att avvattna 

mark med syftet att varaktigt öka en fastighets 

virkesproduktion. Inkluderar nydikning, 

dikesfördjupning och omgrävning (rätning). 

• Dikesrensning: Åtgärd som utförs för att bibehålla 

vattnets djup eller läge. 

• Skyddsdikning: Tillfälligt dränera bort 

överskottsvatten på hygget för att få upp ny skog. 
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• över 3 milj ha skogsmark har dikats

• ca 2,2 milj ha fastmark

• ca 0,9 milj ha torvmark

• Högst andel diken i söder och längs norrlandskusten

Historik

Idag
• Dikena fungerar inte på ca 0,6 milj ha 

fastmark och 0,3 milj ha torvmark

Rensningsbehov!! ??



Komplicerad lagstiftning förvisso 

• Miljöbalken

-2 kap allmänna hänsynsregler

-11 kap Vattenverksamhet, undantag 11 kap 15 §bibehålla 
vattnets djup och läge. Kan fisket skadas ska anmälan till 
länsstyrelsen  

-12 kap. 6§Samråd Anmälan till Skogsstyrelsen

• Lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
(1998:812) rådighet, rensmassor

• Skogsvårdslagen

-30 §Hänsyn mark och vatten
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… men hur väger vi produktion och miljö? 

- När och på vilka marker ger rensning en produktionsnytta?

- När och på vilka marker ger rensning negativ miljöpåverkan?

- Hur viktar vi produktionsnyttan mot miljöeffekterna?

- Hur begränsar vi miljöeffekterna och är det tillräckligt?

- …

5



Produktionsnyttan av rensning?

• Ökad tillväxt > 1,5 m3/ha, år. (nydikning, finska studier med kombinerat dikning, 
gödsling) 

• Lätt att överskatta rensningsbehov om endast studerar dikena – ”går på 
magkänsla”.

• Se till beståndet, vattenbalans och näringstillgång

• Ej publicerade svenska studier, men Skogsforsk har påbörjat studie (Sikström, m 
fl). Preliminära slutsatser

-Tillväxteffekt av tidigare dikning?

-Grundvatten närmare markytan än 30 –40 cm?

-Virkesförråd mindre än ca 150 m3per ha?

-Störst ”nytta” tidigt under omloppstiden

• Fler studier krävs!
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Miljöeffekter av dikesrensing?

Sänkt grundvattenyta och ökad avrinning medför bl a: 

• Ökad nedbrytning av markens organiska material 

• Frigörelse av näring och tungmetaller

• Påverkan på flöden av CO2, N2O, CH4

• Snabbare vattenflöde genom landskapet (översvämning, slam, 

näring, tungmetaller mm) 

• Ökad risk för erosion, samt ras och skred (oorganiskt och organiskt 

material)

• Ökad risk för läckage av näring och tungmetaller 

7



Rensning påverkar

• Utsläpp av växthusgaser

• Vattenkvalitén (mineralpartiklar, organiskt 

material, N, P, tungmetaller)

• Naturvärden (på land och i vatten) 

• Hydrologin i landskapet 

(torka/översvämning)
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• Motsvarar 11,4 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter

• 20% av vårt Sveriges totala 

utsläpp av växthusgaser (57,6 

milj ton)

• Främst kväverika marker. 

Utsläppet av lustgas överskrider 

nyttan av ökad ökad tillväxt

• Utmaning för ett hållbart 

skogsbruk  

Utsläpp från dikad torvmark



Vatten påverkas långt från åtgärden och under 
lång tid

• Grumling orsakar syrebrist och 

slammar igen bottnar

• Finpartikulärt material (silt och 

ler) behöver 2 timmar – 8 dygn 

att sedimentera. 

• Kan vi förhindra detta? Hur? I 

vilken omfattning?



Studier kring effekter av 
dikning/dikesrensning på Hg visar

•Ökat läckage av metyl-Hg vid rensning 

(humustransport ?)

•Ej rensa under hyggesfas ty kraftig 

metylering då.

•Rika torvmarker/ rika kärr viktiga sänkor –

rensa inte dem - återskapa!!

•Sedimentfällor/dammar?

•Minskad metylering på sikt?

•Igenläggning/ ej rensning av gamla diken 

som ej ökat produktionen?? 



Och så har vi klimatförändringen…

• Torka, kraftiga 

nederbördsepisoder 

• Magasinering av vatten i 

landskapet för att:

– Motverka torka

– Motverka översvämning nedströms

– Fylla på grundvatten
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Hur viktar vi produktion och miljö?

• När vi har bristfällig kunskap kring nyttan av 

dikesrensing…

• När vi har en rad kända, allvarliga och långtgående 

miljöeffekter av dikesrensning...

• När vi står inför en klimatförändring som kräver att vi 

lämnar gamla invanda tankemönster   

– Börjar se vatten som en resurs och inte som ett problem

– Börjar vara rädd om rent vatten

– Jobbar över fastighetsgränser i ett landskap
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Är restaurering av våtmarker ett svar på 
frågan om avvägning mellan produktion och 

miljö?

• Mindre än 1 miljon ha och produktiv 
skogsmark berörs

• Rensning medför ej produktionsnytta 
på hela denna areal

• Minskad vattenpåverkan/vattenrening

• Minskad klimatpåverkan

• Ökad mångfald

• Del i arbete med klimatanpassning 
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