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• Markavvattning, jordbruk 
• Skogsdikning 
• Sjösänkningar 
• Bevattning 



KSLA 200 år 

• Central myndighet för jordbruket 1813-1890 
• Huvudman för förättningsmän 1835-1889 
• Lantbruksingenjörer från 1858 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lantbruksstyrelsen 1890, Jordbruksdepartement 1900, Skogsvårdstyrelser i de flesta länen 1905, Skogsstyrelsen 1941."att inom Sveriges gräns erövra Finland åter” Tegner, 1811





Nederbörd – Avdunstning = Avrinning 
P – E = Q 

4-500 
mm 

2-400 
mm 

= 2000-4000m3/hektar 

6-800 
mm 



Avvattningen av landskapet mellan Vänern och Vättern 

Presentatör
Presentationsanteckningar
1831 översvämningar. Statsbidrag till 43 mil krondiken.



Utvintring - uppfrysning Skördeproblem - markpackning 

Erosion Översvämning 



Markavvattning i Sverige 1800 - 1960 

• 30.000 markavvattningsföretag 
genomfördes 

• 600.000 ha mossar och kärr 
odlades upp 

• 4-500 invallningar (ca 35.000 ha) 
• 1.2 miljoner hektar täckdikades 
• 1.000.000 km diken och 

rörledningar 
• 2500 sjöar sänktes eller torrlades 
• Staten bidrog med ca 7 miljarder 
• Åkerarealen ökade från ca 1 till 

3,4 milj. ha  
• Befolkningen ökade från 2,3 till 

7,5 miljoner, 1,3 milj. emigrerade 
 

 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ängs- och betesmarken minskade från 1,9 till 0,5 milj. ha 1865-1960. 



Grundförbättringsåtgärder 1872-1904 

• Nyodling   957.000 ha 
• Vattenavtappning  162.000 ha 
• Täckdikning  721.000 ha 
• Bevattning    45.000 ha 
• Märgling   367.000 ha 

Juhlin Dannfelt, H. & Sjöström, A. 1906-1911 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svältåren 1867-1869. 1,3 miljoner emigreradeBevattning Skåne 22.000, Västerbotten 16.000.



5000 dikningsföretag i Skåne 



Dikningsföretag i Staffanstorps kommun (132 st) 
(Jordbruksverket, 2008) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
132 markavvattningsföretag Staffanstorps kommun, 5000 i Skåne, 30000 i Sverige



Dikningsföretag i Västra Götaland 
Båtnadsområden 



Västra Götaland 
Diken och rörledningar 



Statligt ekonomiskt stöd till 
markavvattning 1880-1990 
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Presentationsanteckningar
Ca 7 miljarder 1880-1990.



Kävlingeåns 
avrinningsområde 

 
 

1820  
 
 
 
 
 

1950 

Källa: Wolf, Ph. 1956. 
Utdikad civilisation. Svenska 
lax- och laxöringsföreningen 



Anlagda dammar och våtmarker i Kävlingeåns 
avrinningsområde (150 våtmarker, 350 ha) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
150 våtmarker och dammar. 350 hektar. 100 ton kväve, 5 ton fosfor per år



Jordbruksmarkens dräneringsstatus i Sverige 

• Cirka 1,2 miljoner hektar är genomsläppliga och högt 
belägna marker som har god naturlig dränering och 
inte behöver systematisk täckdikning 

 
• Cirka 1,2 miljoner hektar har väl fungerande 

dränering 
 
• Cirka 0,3 miljoner hektar har bristfällig dränering 
 
• Underhållet av markavvattningssystemen är 

eftersatt. 



Bristfällig dränering  

• Försämrad markstruktur 
• Sämre växtnäringsutnyttjande 
• Lägre avkastning 
• Minskad odlingssäkerhet 



Skogsdikning sedan 1850-talet 
1,5-2 miljoner hektar 



Skogsdikning i Sverige 1873 - 2003 (hektar) 

Källa Hånell, B. 



Källa Hånell, B. 
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Från Riksskogstaxeringen



Skogsdikning - Hydrologi 

 Skogsbruk, mark och vatten.Skogsstyrelsen, 
Tord Magnusson,  2009  



Sjösänkningar i Sverige 
 

• Ca 2500 sänkta eller torrlagda sjöar 
• Hjälmaren 1877-1887, 22.281 ha 
• Tämnaren 1823, 1872-1878, 6.585 ha 
• Tåkern 1842-1844, ca 2.000 ha 
• Hornborgasjön, 1802,1841,1872,1933 

 
 



Sänkning av Hjälmaren 1877-1887 



Antal sänkta eller torrlagda sjöar per år (a), 
och därmed förlorad kväverening (b) 

Hoffmann, M. et. al., 1999 
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Cirka 2500 sjöar 1865-1965.



Lagregler 

• Byggningabalken 1734 
• Dikningslagen 1879 
• Vattenlagen 1918 
• Vattenlagen 1983 
• Naturvårdslagen 18 c 1986 (tillstånd för 

markavvattning) 
• Naturvårdslagen 18 d 1991 (förbud mot 

markavvattning) 
• Miljöbalken 1998 
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Presentationsanteckningar
Byggningabalken med historik från Magnus Eriksson lagar. 1879 och 1918 exploateringslagar.



Bevattningens historia i Sverige 

Ängsvattning från början 
av 1800-talet  
(översilning, dämning) 
 
Bevattning med spridare 
från omkring 1920 
 
Bevattningsmaskiner från 
1970-talet 



Bevattningens historia 

• Ängsvattning på de 
stora godsen i Skåne 
från början av 1800-
talet. Ex. Vombs ängar 

• Dammängar och 
silängar, förekom 
allmänt i Norrland vid 
mitten av 1800-talet. 
Ex. Rörträsks silängar 
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Övedskloster 200 hektar, Vombs ängar



Bevattning i Sverige 

100 000 hektar under torrår 
 
6-7000 anläggningar 
 
70-80 % av arealen frukt, bär, 
grönsaker och potatis bevattnas 
 
Vatten från sjöar och vattendrag, 
byggda vattenmagasin och 
grundvatten  
 



Emåns bevattningssamfällighet 2002 

• Emån: 22 mil, 100 dammar, 25 reglerade sjöar, 43 
kraftstationer 

• Drygt 100 lantbrukare har tillstånd från 
Miljödomstolen att ta vatten för bevattning 

• Bevattningsuttag kompenseras genom flödestillskott 
från reglerade sjöar och dammar under 
lågvattenföring 



 
•27 st bevattningsdammar 
•Cirka 350 000 m3 

•Yt och dräneringsvatten 
 

Grundvattenuttag  

Listerlandet, Blekinge 
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Presentationsanteckningar
Alltför stora grundvattenuttag för bevattning hotade bland annat Sölvesborgs vattenförsörjning. Lantbrukarna har med stöd från EU anlagt 27 dammar som avlastar grundvattnet.



Sammanfattning 
• I vårt klimat är fungerande markavvattning (dikning, 

täckdikning, ytvattenavledning) en förutsättning höga och 
säkra skördar 
 

• Systemen måste anpassas till det framtida klimatet med 
ökade flöden under vinterhalvåret 
 

• Lagändringar behövs för att underlätta omprövning av 
dikningsföretag 
 

 
 
 
 

 
 
 



Tack för uppmärksamheten! 
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