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Olika perspektiv på för mycket och för lite 
Hur ser man på vattnet i landskapet? 
 Olika aktörer har olika syn på vattnet 
 Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer 
 Är vattnet ett kvittblivningsproblem? 
 Är vattnet en resurs, som bland annat ska säkerställa biologisk mångfald? 
 Eller, ett kvittblivningsproblem ibland, och en resurs som ska säkerställa 

biologisk mångfald ibland? 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetar med mycket tillståndsansökningar för vattenverksamhet, t.ex. avvattning, vattenuttagRedan här kan man se en konflikt inom en och samma verksamhetsutövare: lantbruket vill bli av med vattnet när det är för mycket vatten i landskapet, och vill hålla kvar vattnet och utnyttja det till bevattning när det är för lite vatten i landskapet…Jag kommer att ge lite exempel på hur man ser på vattnet i landskapet: olika aktörer, olika situationerOch så lite provokationer som man kan välja att ta åt sig av: hur samma aktörer ofta för fram åsikter som går stick i stäv med vad kollegor inom samma organisation tycker. Hur det saknas en samsyn på vattnet i landskapet. Vems är ansvaret att hantera vattnet? Och vad innebär det att hantera vattnet?DISKUSSION!



Vattnet i landskapet: olika perspektiv på för 
mycket och för lite 
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Dikningsföretag 
Ett dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop 
för att avvattna marken. Man har dränerat landskapet med syfte att göra det 
mera ekonomiskt användbart. Området som genom avvattningen har ökat i 
ekonomiskt värde kallas för båtnadsområde. 

Varför har vi dränerat? Säkra tillgång till mat. 

Är det fortfarande berättigat att dränera våra marker? Fördelar, nackdelar… 

Domarna gäller till eventuell omprövning. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Fördelar: vi kan fortfarande bedriva effektivt jordbruk och förse oss med mat + exploatering har försatt i en situation då vi är beroende av fortsatt avvattning…Nackdelar: negativ påverkan på biologisk mångfald, vattenkvalitet etc.Om ett tillstånd t ex för markavvattning inte har utnyttjats, eller verksamheten inte har underhållits, kan tillståndet upphöra att gälla. Där dikena inte har rensats på lång tid, kan ett så kallat "nytt naturtillstånd" inträda. Man kan då behöva nytt tillstånd för markavvattning för att kunna underhålla dikena.



Dikningsföretag 
>5 000 i Skåne ~30 000 i Sverige  
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Fördelar: vi kan fortfarande bedriva effektivt jordbruk och förse oss med matNackdelar: negativ påverkan på biologisk mångfald, vattenkvalitet etc.



Tillsyn av dikningsföretag 
Hur hanteras dikningsföretag idag? 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för dikningsföretag. 

Vad gäller avseende underhåll etc.? 
Det beror på vem man frågar… men, när dikningsföretagen anlades var kravet 
på dikningsföretaget att åtminstone avvattna tillräckligt för att uppfylla syftet. 
Det var med denna utgångspunkt tillsyn bedrevs. 

Hur bedrivs tillsyn idag? Synen på avvattning har i mångt och mycket svängt 
180°… Så länge man som dikningsföretag inte avvattnar mer än vad som 
anges i förrättningen så sitter man ganska säkert gentemot tillsynsmyndighet. 

Tillsynen syftar idag mer till att säkerställa att man inte avvattnar mer än vad 
domen anger, medan tillsynen förr syftade till att säkerställa att man 
avvattnade tillräckligt mycket. 
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Tillsyn av dikningsföretag 
Från Länsstyrelsens hemsida: ”Vanliga frågor och svar om dikningsföretag”: 

Underhåll/rensning ska syfta till att upprätthålla dikets djup och läge. Detta 
innebär att man inte får rensa till djupare/bredare sektion än vad som fastställts 
i tillståndet. Rensningen skall utgå från fixpunkterna. 

Exemplet Övre Vege å dikningsföretag av år 1959 (MMD M 628-11, 111031): 

 2010: genomfört underhåll anmäls till Länsstyrelsen. 
 Föreläggande om inmätning av bottenprofil. Det visade sig att  inmätt 

bottenprofil låg under bottenprofil i förrättning längs vissa delsträckor. 
 Föreläggande att återfylla vattendraget så att bottenprofilen skulle 

överensstämma med förrättning, med motiveringen att genomfört underhåll  
utgjorde tillståndspliktig markavvattning som genomförts utan tillstånd. 

 Dikningsföretaget överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och 
miljödomstolen. 
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Övre Vege å dikningsföretag av år 1959  
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Efter skriftväxling höll Mark- och miljödomstolen syn på plats och förkunnade 
strax därefter följande (utdrag ur nämnda dom): 
 
För att en åtgärd ska kunna klassas som markavvattning räcker det inte med 
att man har fördjupat ett dike. Denna fördjupning ska i sin tur ha inneburit  att 
vattennivån i omgivningen har avsänkts på så sätt att det uppstått en ökad 
lämplighet för markanvändningen, i detta fall jordbruksproduktion. Ökad 
lämplighet för jordbruksproduktion avspeglas i ett ökat båtnadsvärde av 
marken där grunden är en förutsättning för en ökad skördeavkastning. 
 
I det aktuella fallet hade inte någon ny jordbruksmark tagits i anspråk till följd 
av den påstådda markavvattningen. Inte heller kunde någon värdeökning av 
den befintliga jordbruksmarken påvisas. Mark- och miljödomstolen gav 
dikningsföretaget rätt, och upphävde länsstyrelsens beslut. MMD:s beslut 
överklagades till MMÖD, men beviljades inte prövningstillstånd. 
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Övre Vege å dikningsföretag av år 1959  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trots detta står det kvar på Länsstyrelsens



Bevattningsuttag 
Då möjlighet finns är det vanligt att ytvatten ur våra åar utnyttjas för bevattning 
av åkermark. Tidigare var detta inte tillståndspliktigt, och denna typ av 
bevattningsuttag har skett under lång tid. 
 
Länsstyrelsen i Skåne län (tillsynsmyndighet avseende bevattningsuttag) tog 
2008 ett generellt beslut som innebär att man som tillsynsmyndighet inte anser 
att bevattningsuttag kan förekomma vid situationer då vattenföringen i ett 
vattendrag understiger 30% av årsmedelvattenföringen. 
 
Vad innebär detta i praktiken? 
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Bevattningsuttag 

Konsekvens: ska ett ekonomiskt hållbart jordbruk bedrivas så krävs tillstånd för 
bevattningsuttagen från Mark- och miljödomstolen 
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Är det då berättigat att bevattna åkermark med vatten från vara åar? 

Ibland ja, ibland nej. 

Finns det hydrologiska förutsättningar som medger vattenuttagen? Om så är 
fallet, bra! För vad är alternativet? Grundvattenuttag (eller avveckling av 
jordbruk…) 

 Grundvatten är i större utsträckning än ytvatten en ändlig resurs 

 Ytvatten (speciellt i åkerlandskap) har ofta ett högt näringsinnehåll, och 
genom bevattning med detta vatten sker ett återanvändande av dessa 
näringsämnen på åkrarna 

I de fall lantbruket utnyttjar ytvatten för bevattning, finns det en intern konflikt 
för den enskilde lantbrukaren, som ibland ser vatten som ett 
kvittblivningsproblem och ibland som som en tillgång… 
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Bevattningsuttag 



Vad är dagvatten? 

Tekniska nomenklaturcentralen (TNC): Tillfälligt förekommande, avrinnande 
vatten på ytan av mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten, 
spolvatten, framträngande grundvatten 

Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse, SNFS 1994:7: Nederbördsvatten, dvs regn eller 
smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan 

Stockholms stad: Dagvatten är ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som 
rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar 
till recipienter 

Trelleborgs kommun: Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner på mark, 
i diken eller genom ledningar till recipienter 
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Konflikten mellan dagvattenhantering och 
vattnet i landskapet 



Om planprocessen: länsstyrelsen granskar kommuners detaljplaner. Om en 
kommun antar en detaljplan som inte tillgodoser statliga intressen kan 
länsstyrelsen upphäva kommunens beslut. 
 
Exempel, Trelleborgs kommun: 
Då en kommun planlägger ett område ställs det ofta hårda krav på att 
dagvatten* inom planlagt område ska hanteras på ett lämpligt sätt. 
 
Men, ser man hela situationen? 
 
Trelleborg har drabbats hårt av översvämningar i samband med kraftig 
nederbörd. Är det brister i dagvattenhantering och ledningssystem som är 
orsaken? 
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Konflikten mellan dagvattenhantering och 
vattnet i landskapet 
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Konflikten mellan dagvattenhantering och 
vattnet i landskapet 



I många av fallen är det inte dagvatten- och ledningssystem som är 
underdimensionerade*, utan det är omkringliggande dikningsföretag som 
översvämmas och tillför vatten till det planlagda området. Externt 
tillskottsvatten orsakar alltså översvämning inom ett planlagt område. 
 
Liksom länsstyrelsen ställer krav på kommunen att hantera dagvattenfrågan 
inom ett planlagt område, är det länsstyrelsen som utgör tillsynsmyndighet för 
dikningsföretagen, och kan ställa krav på att det ska finnas en aktiv styrelse 
och att underhåll sker. Men det ställs sällan några krav på att underhålla, 
snarare tvärtom enligt tidigare resonemang… 
 
Är detta rimligt? Är det bra? Är det effektivt? 
 
Och då har vi inte ens gått in på de förändrade hydrologiska förutsättningar 
som förändrad markanvändning har medfört… 
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Konflikten mellan dagvattenhantering och 
vattnet i landskapet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
* Åtminstone inte enligt hur regelverket anger att vi ska dimensionera…



Även inom kommunen saknas en samsyn i frågan: 
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Konflikten mellan dagvattenhantering och 
vattnet i landskapet 



Är det rätt och rimligt att ett av kommunens stora expansionsområden är 
beläget i Skegrie? Och till stor del inom båtnadsområde för åtminstone delvis 
inaktiva dikningsföretag? 

Åkermark styckas av och de nya ägarna känner sällan till sitt ansvar i 
dikningsföretaget. 

Och även om dikningsföretag underhålls har de en gång i tiden dimensioneras 
för att översvämmas i storleksordning vart 2-5:e år. Är detta acceptabelt för 
bebyggelse? 

Hur sker det interna samarbetet i planprocessen? Hur mycket beaktas VA-
avdelningens synpunkter? Ganska lite, om man ska tro VA-avdelningens 
representanter. 

Kan vi undvika att bygga in oss i framtida problem! 
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Konflikten mellan dagvattenhantering och 
vattnet i landskapet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skegrie är strategisk beläget, goda kommunikationsmöjligheter (E6), närhet till Trelleborgs tätort. Men, gammalt fuktigt område med stort antal dikningsföretag!



…belystes i Sydsvenskan 2012-11-07 
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En av konflikterna… 
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En av konflikterna… 

Vikten av att ur ett 
miljöperspektiv att äta 
närproducerad, och 
gärna vegetarisk, mat 

”I Skåne och på 
Gotland har 90% av 
våtmarkerna försvunnit” 

…belystes i Sydsvenskan 2012-11-07 
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En av konflikterna… 

Men… 
 
Våtmarkerna har inte ”försvunnit”, dom har medvetet tagits bort genom 
utdikningen av våra marker. Varför? Jo, för att kunna producera närodlad 
mat. 
 
Det är uppenbart att frågan om vattnet i landskapet är komplex, och att enkla 
(och kanske okontroversiella) synpunkter som ofta förs fram inte beaktar alla 
aspekter av frågan. 

…belystes i Sydsvenskan 2012-11-07 
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