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Faktorer som påverkar behovet av 
markavvattning

• Klimat, årsvariationer och variation under året
• Jordart
• Markanvändning



Markanvändning i Sverige

Källa: Statistiknyhet från SCB 2018-09-20
0

1000000
2000000
3000000
4000000

1951 1981 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Åkermark

Åkermark

21000000

22000000

23000000

24000000

1951 1981 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Skogsmark

Skogsmark

H
ek

ta
r

H
ek

ta
r



Eftersatt underhåll och 
underdimensionerade diken

Skogforsk nyhet 2015-03-25 08:11
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Sveriges Officiella Statistik, 2014. 
Statistiska meddelande,  JO 10 SM 1401 

Skogforsk startar nu en studie om 
tillväxteffekter av dikesrensning i 
tall- och granskog.



Produktionshöjande effekter av 
markavvattning



Påverkan av markavvattning på 
vattenkemi

• Ökad transport av närsalter, pesticider och metaller

Resultat av försök på 12 olika jordar och platser (Evans et al., 1996)

000000



Påverkan av markavvattning och 
dikesrensning på vattenkemi

• Vid avverkning ökar generellt transporten av löst (DOC) och totalt organiskt 
kol (TOC), näringsämnen och metaller, till exempel Al, Cu, Fe, Mn till 
vattendrag nedströms

• Ökningen av TOC-halten är ofta kopplad till ökat utflöde av kvicksilver (Hg) 
och kadmium (Cd)

000000

Efter Eklöf et al. (2016)



Effekter av markavvattning på biota
i vattendrag

modifierad efter 
Blann et al. (2009)

efter Parkyn & Smith
(2011)



Vidta åtgärder mot 
grumling/slamtransport

Vid risk för skada på särskilt värdefulla vattenmiljöer 

• Rensa vid låga vattenflöden

• Rensa aldrig diken ända fram till anslutande vattendrag eller 
sjö - låt om möjligt vattnet översila marken sista sträckan 

• Gräv en tillfällig djuphåla för slamavsättning nedströms 
sträckan som skall rensas



Alternativa metoder - Klippning 
av vegetationen

Amfibiemaskin med frontmonterad 
slåtterbalk modell Truxor



Tänkbara åtgärder som minskar 
miljöpåverkan i framförallt vattendrag

Underhållsplan som beskriver:
• Hur och när underhållet ska genomförs så att miljöpåverkan minimeras
• Delsträckor med grövre sediment
• Lämpliga platser för sedimentationsbassänger och/eller bestämmande 

strukturer
• Var uppgrävda sediment och organiskt material ska deponeras
• Var död ved kan bibehållas i fåran 
• Hur mycket som behöver underhållas för att uppnå den hydrauliska nyttan
• Instruktion till entreprenörer så att underhållet genomförs inom befintligt 

tillstånd och minsta möjliga miljöpåverkan.

Markavvattning och rensning: Handbok förtillämpningen av 
bestämmelserna om markavvattning i 11 kap. miljöbalken, Handbok 
2009:5, NV



Dimensionering av öppna ledningar

1. Flödeshastighet (erosion och sedimentation)
2. Tillräcklig kapacitet att leda dimensionerat flöde
3. Hydraulisk lämpligt djup
4. Stabila släntlutningar

Jordbruksverket, Rapport 2013:14



Uppvärmningen fortsätter…

+ 1,6 grader
+ 2,4 grader
+ 2,8 grader

Underlag från IPCC 2013
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Tack för visat intresse!

Mer att läsa;
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6777-9.pdf?pid=20795


