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BAKGRUND 
 

 

Vattnet i det brukade landskapet 
 
Av Anders Esselin 

 
Vatten är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Det flyter från källa till hav, över alla slags ägo-

gränser och förvaltningsgränser. Vatten är helt avgörande för utveckling av såväl landsbygder som städer och 

det används bland annat som livsmedel, kraftkälla och transportväg. Det är också en förutsättning för hygien, 

allehanda upplevelser och för produktion av till exempel livsmedel och skogsråvara. 

 

Sjöar och vattendrag har i alla tider haft stor betydelse för människor och samhällsutveckling. Därför finns 

ofta höga kulturhistoriska värden vid vattendragen. Samtidigt har människans historiska och nutida nyttjande 

av vattnet gett upphov till problem för ekosystemen och vattenkvaliteten. Idag försöker vi på olika sätt 

balansera produktion och miljö. Samtidigt som vi investerar stora resurser i att åtgärda gamla miljösynder så 

söker vi lösningar för att kunna öka produktionen av bland annat livsmedel och skogsråvara, bevara kultur-

historien och anpassa oss till klimatförändringar. Därför uppstår ibland målkonflikter kring vatten. För att 

lösa, eller åtminstone hantera, dessa målkonflikter behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande 

samverkan. 

 

Vid detta Landskapsforum ville vi diskutera möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av 

vårt livsviktiga vatten. Frågorna var många, exempelvis 

 

• Vilka målkonflikter finns kring vattnet? 

• Hur ser avvägningarna och kompromisserna ut? 

• Var och hur är det bäst att göra nödvändiga åtgärder? 

• Vem tjänar på åtgärderna och vem ska stå för kostnaderna? 

 

Konferensen riktade sig till alla intresserade och särskilt till mark- och vattenägare, brukare av mark och 

vatten, politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, företag och 

intresseorganisationer.   
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INLEDNING 
 

 

Brukarens nyckelroll i förvaltningen av våra vatten 
 
Av Petter Ström, Hushållningssällskapet, jordbrukare, ledamot av Norra Östersjöns 
vattendelegation 

 
 
 
 
 

Petter Ström 
 

Historiskt har vi anpassat våra marker till att bli mer lämpade för produktion av råvaror. Genom bearbetning, 

gödsling, avvattning och dränering har vi skapat mark som producerar mer råvara med ett effektivare 

utnyttjande av resurser. 

 

Brukarens ansvar är att förvalta, anpassa och utveckla produktion och markanläggningar så att vi hållbart kan 

fortsätta producera råvaror med ett högt resursutnyttjande och minimal negativ miljöpåverkan. 

 

Förändringar i omvärlden ställer hela tiden nya krav på hur vi producerar våra råvaror. Vi ska bland annat: 

 

• Öka livsmedelsproduktionen  

• Öka mängden förnyelsebar energi  

• Recirkulera mer växtnäring 

• Minska växtnäringsförluster 

• Öka den biologiska mångfalden 

• Minska klimatpåverkan 

 

I ett modernt brukande av marken krävs att vi tar hänsyn till alla faktorer och inte låter någon enskild aspekt 

ta överhanden. Många gånger kan förändrade eller nya metoder bidra till att vi kommer närmare fler än ett 

mål samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Petter Ström är lantbrukare med 260 ha växtodling i Sagåns avrinningsområde mellan Enköping och 
Sala. Lantbruket bedrivs enligt ”Conservation agriculture”-praxis, det vill säga att man tillämpar direkt-
sådd och jobbar aktivt med mellangrödor och organiska gödselmedel för att öka markens bördighet. 
Markerna är väldigt beroende av en fungerande markavvattning och 65 procent av arealen är båtnads-
område i olika markavvattningsföretag. Petter Ström arbetar också som chef på Hushållningssällskapet, 
med ansvar för försöksverksamheten och rådgivning. Tidigare har han även jobbat med projektering av 
dränering och våtmarker. 
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NYTTJANDE OCH FÖRVALTNING 
AV VATTEN I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 

 

Multifunktionella våtmarker 
 
Av Eva Amnéus Mattisson och Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket 

 
 

 
Eva Amnéus Mattisson 

 

I vattnets naturliga kretslopp spelar våtmarkerna en viktig roll. Här bromsas vattnet upp och hålls kvar, en 

del avdunstar, och flödesvariationer jämnas ut. Våtmarker kan minska effekterna av såväl översvämning som 

torka, vilket är viktigt i klimatanpassningsarbetet. Utöver denna förmåga är våtmarker en viktig del i den 

gröna infrastrukturen och bidrar till att bevara och stärka den biologiska mångfalden i landskapet. 

 

Våtmarkerna förser oss med ekosystemtjänster som till exempel minskat näringsläckage och därmed 

minskad övergödning och bättre vattenkvalitet. De kan även rena vatten från metaller, bekämpningsmedel 

och andra miljögifter som oljor, fetter, fenoler och ammonium. Våtmarker kan bidra till att minska behovet 

av grundvatten för bevattning. De är barriärer mot brand och refugier för djur vid brand och de skapar 

attraktiva landskap för rekreation. Våtmarker har också ett kulturhistoriskt värde då de tidigare var mycket 

viktiga fodermarker. Våra våtmarker har dock dikats ut i stor omfattning för att skapa odlingsmark och 

skogsmark. 

 

Under sommaren 2017, och den torka som vi hade då, gick regeringen ut med att de ville satsa på våt-

marker. Våtmarkssatsningen för Naturvårdsverkets del är en treårig satsning om 200 miljoner kronor per år 

som en förstärkning av vårt anslag till skydd och skötsel av värdefull natur. 

 

 

 
Trä- och torvdämme som medel i våtmarksrestaurering. Gauja nationalpark, Lettland. Foto: Eva Amnéus Mattisson. 
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Regeringen pekar på LONA, den lokala naturvårdssatsningen, som den huvudsakliga vägen att få till stånd 

restaurering och anläggning av våtmarker. LONA har funnits sedan 2004 och syftar till ett ökat lokalt 

initiativ-tagande i arbetet med lokal naturvård. Våtmarkssatsningen är en ny inriktning i LONA och ett delvis 

nytt arbets-område för Naturvårdsverket. De våtmarker som anläggs och restaureras inom våtmarks-

satsningen ska stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet 

till grundvattnet. Men de ska även ge ökad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan och minskad 

övergödning.  

 

Redan i vilka syften som våtmarksprojekten ska ha enligt LONA-förordningen betonas multifunktionaliteten, 

även om vattenhushållning är huvudsyftet. Men för att våtmarker ska kunna producera multifunktionella 

ekosystem-tjänster och bidra till den gröna infrastrukturen behöver det vara rätt våtmark på rätt plats. 

 

Det är också viktigt att se på funktionerna av våtmarker i ett större landskapsperspektiv. Där kan antingen 

flera hydrologiskt sammanhängande våtmarker bilda ett landskap av våtmarker (wetlandscapes) eller flera 

separata våtmarker samspela kring hydrologin i ett avrinningsområde. Även här är rätt våtmark på rätt plats 

viktigt.  

 

Paludikultur, det vill säga nyttjande av torvmarker i blött skick, får internationellt alltmer uppmärksamhet 

som lämplig markanvändning för att begränsa klimatpåverkan från koldioxid från dikade torvmarker. 

Brukandet ska i så fall ske efter återvätning av dikad torvmark, och klimatpåverkan ska minskas. I den mån 

andra ekosystemtjänster levereras är det bra. 

 

Brukningsformerna kan vara bete, slåtter eller avverkning. Användningen av råvarorna kan användas till en 

mängd produkter. Nya inslag i framför allt Tyskland och Nederländerna är livsmedel från vattenbufflar och 

byggmaterial (isoleringsspån, olika byggelement) från bland annat kaveldun. Paludikultur kan vara ett sätt att 

återväta och få tillbaka mer vatten i landskapet och att nyttja våtmarkernas ekosystemtjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tvåstegsdike i Skåne. Foto: Eva Amnéus Mattisson. 

 

 
Eva Amnéus Mattisson är projekt-
ledare på Naturvårdsverket och leder 
arbetet i våtmarkssatsningen där man 
genomför regeringens satsning för att 
anlägga och restaurera våtmarker. 
Syftet med satsningen är att våt-
marker ska stärka landskapets egen 
förmåga att hålla kvar och balansera 
vattenflöden, öka tillskottet till grund-
vattnet och också ge ökad biologisk 
mångfald, minskad klimatpåverkan 
och minskad övergödning. 
 
Jenny Lonnstad är våtmarkshand-
läggare på Naturvårdsverket och har 
jobbat med en mängd olika våtmarks-
frågor, till exempel myrskyddsplan, 
reservatsbildning, miljömålsuppfölj-
ning och våtmarkskonventionen. Hon 
är intresserad av att öka arealen res-
taurerad våtmark, inte bara för beva-
rande för den biologiska mångfalden 
utan också för brukande genom palu-
dikultur. 
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Markavvattning i skogen 
 
Av Anja Lomander, Skogsstyrelsen 

 
 
 

Anja Lomander 
 

Främst under 1930-talet, men även under 1970- och 1980-talen skedde omfattande nydikningar i Sverige. 

Enligt Riksskogstaxeringen utgör idag den dikade arealen produktiv skogsmark drygt 3 miljoner hektar, 

varav cirka 2,2 miljoner hektar är fastmark och knappt 0,9 miljoner hektar är torvmark. Högst andel dikad 

skogsmark återfinns i södra Sverige och utmed Norrlandskusten. 

 

Av denna areal bedöms dikena inte fungera på drygt 0,6 miljoner hektar av den dikade fastmarken respektive 

0,3 miljoner hektar av torvmarken. Bristen på funktion kan relateras till rensningsbehov, men det kan också 

finnas andra orsaker, som att beståndet håller grundvattennivån nere. En rensning skulle då kunna bli aktuell 

i samband med avverkning. Oavsett tidpunkt är rensning ingen garanti för en tillväxtökning efter att 

rensningen är utförd. 

 

De sista åren har dikesrensning förts fram som en viktig åtgärd för att bibehålla den ökade skogsproduktion 

som nydikningen en gång bidrog till. I hur stor omfattning rensning utförs idag är dock svårt att bedöma 

eftersom åtgärden inte är anmälningspliktig. Skogsstyrelsen har inte heller någon uppföljning av utförda 

rensningar. 

 

Vidare framhålls ofta den komplicerade lagstiftningen som en orsak till att rensningen av skogsdiken är 

eftersatt. Markägaren tvingas beakta både Miljöbalken och Skogsvårdslagen och i vissa fall berörs både 

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.  

 

Men lagstiftning är något som vi själva har konstruerat och således kan förhålla oss till vid tolkning, till-

lämpning, prövning och justering. Naturen däremot kan vi inte konstruera, den måste vi inrätta oss efter. 

Betydligt mer problematisk torde därför vara den begränsade kunskap vi har idag om de ekosystem och de 

processer som dikesrensningen påverkar eller riskerar att påverka.  

 

Bristen på kunskap kring produktionsnyttan av dikesrensning är påtaglig och det saknas publicerade svenska 

studier. Preliminära resultat från en studie genomförd av Skogforsk visar dock att rensning ger en produk-

tionseffekt vid ett virkesförråd under 150 m3/ha och när grundvattenytan är 30–40 cm under markytan eller 

ytligare (Sikström, muntligt meddelande). Att enbart titta på dikets igenväxningsgrad ger troligen en 

överskattning av rensningsbehovet.  

 

Beträffande miljöeffekter till följd av dikesrensning och anpassningsåtgärder är kunskapsnivån något högre. 

Syftet med rensning är att sänka grundvattenytan, öka avrinningen och därmed öka näringsomsättningen i 

marken. Med detta följer en rad negativa effekter som: 

 

• Ökad risk för läckage av slam, näring och tungmetaller och därmed påverkan på vattenkvaliteten.  

• Ökad bildning av lustgas vilket på bördiga marker kan överstiga nyttan av inbindningen av koldioxid i 

växande träd.  

• Negativ inverkan på biologisk mångfald i vatten och på land. 

 

Eftersom vatten rör sig genom landskapet riskerar dessutom effekterna att ackumuleras och bli utdragna över 

tid. Motsvarande gäller dikningsåtgärdernas klimatpåverkan, där utsläppen från dikade torvmarker i Sverige 

motsvarar 20 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. 
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Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att bristen på verktyg för att vikta produktionsnyttan mot 

negativa miljöeffekter vid dikesrensning troligen är ett större problem än befintlig lagstiftning. Det kanske 

inte är någon anmärkningsvärd slutsats. Hur ska vi kunna väga produktion mot miljö när vi har bristfällig 

kunskap kring produktionsnyttan av rensning samtidigt som vi känner till en rad allvarliga och långtgående 

negativa miljöeffekter av åtgärden? Och hur hanterar vi behovet av klimatanpassning som kräver att vi börjar 

se vatten som en resurs och inte ett problem i landskapet? 

 

Det är lockande att leka med tanken att återskapande av våtmarker skulle kunna vara svaret på dessa frågor. 

Det handlar om mindre än 1 miljon hektar produktiv skogsmark, inom vilka man inte kan garantera att 

rensning leder till en bibehållen produktion. Dessutom erhålls en rad samhällsnyttor rörande flödesreglering, 

vattenrening, biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.   

 

Hur väger man produktionsnyttan av rensning mot miljöeffekterna? 

 

 

 

 
Foto: Anja Lomander. 

 

 
 
Anja Lomander är en markintresserad agronom som disputerat i ämnet skoglig marklära. Hon har lång 
och bred erfarenhet av mark och vattenfrågor kopplade till de areella näringarna. Sedan 2005 arbetar 
Anja Lomander som nationell markspecialist vid Skogsstyrelsen, där hon fungerar som stöd i mer 
komplexa markfrågor och de sista åren har hon haft stort fokus på erosionsbegränsande åtgärder. Hon 
fungerar även som en länk mellan forskarvärlden och det praktiska skogsbruket och arbetar aktivt för att 
utveckla skogsbrukets hänsyn till mark och vatten. 
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Markavvattning i odlingslandskapet 
 
Av Tomas Johansson, Jordbruksverket 

 
 
 

Tomas Johansson 
 

Växtodling kräver att marken är dränerad 

För att en gröda ska utvecklas måste rötterna ha tillgång till vatten och syre. Rötterna utvecklas därför i 

utrymmet mellan grundvattenytan och markytan, i den omättade zonen. När det regnar fylls markens hålrum 

med vatten och rötterna får tillfälligt brist på syre. Vattnet i de större hålrummen rinner på grund av tyngd-

kraften ned till grundvattnet. I de lite mindre hålrummen hålls vattnet kvar och finns tillgängligt för 

växternas rötter. 

 

För att få en god tillväxt av grödan är det viktigt att marken hinner dräneras så att ett gynnsamt förhållande 

mellan syre och vatten uppnås innan rötterna hinner skadas av långvarig syrebrist. Det är därför viktigt att 

jorden är genomsläpplig och att grundvattenytan ligger så djupt att rötterna får tillräckligt utrymme för att 

utvecklas. Ett större dräneringsdjup ger mer utrymme för växttillgängligt vatten, vilket gör att en väl-

dränerad mark även klarar längre perioder med torka än mark med sämre dränering.  

 

Marken behöver också vara dränerad för att ge bärighet för jordbrukets maskiner, minska risken för mark-

packning och förbättra markstrukturen så att jorden blir mer lättbearbetad. En dränerad mark ger större 

utbyte av de resurser som sätts in i odlingen, såsom utsäde, växtnäring, växtskyddsmedel, bränsle, arbete och 

kapital. Dränerad mark är därför en förutsättning för ett hållbart jordbruk. 

 

 

 
Foto: Anuschka Heeb.  
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Åtgärder för att förbättra dräneringen 

Om marken är genomsläpplig, terrängen har tillräcklig lutning och det inte finns några hinder nedströms som 

dämmer avrinningen så säger man att marken är självdränerande. Hälften av den svenska åkerarealen är 

täckdikad för att förbättra dräneringen och leda bort vattnet från åkern. Låglänta slättområden med lerjordar 

utgör områden med störst dräneringsbehov beroende på låg genomsläpplighet och hög vatten-hållande 

förmåga. De är också bördiga marker som är viktiga för livsmedelsproduktionen. 

 

Möjligheten att åstadkomma tillräcklig dränering av det enskilda fältet styrs av vilka möjligheter det finns att 

avleda vattnet nedströms. I Sverige har vi historiskt vunnit stora arealer åkermark genom att gräva diken och 

genom att fördjupa och räta ut vattendrag. Under mitten av 1900-talet rörlades många öppna diken för att 

skapa större fält som var mer rationella att bruka.  

 

För att kunna åstadkomma tillräcklig dränering av låglänt mark vid sjöar och vattendrag kan marken vallas 

in. Avrinningen inom det invallade området måste vanligtvis pumpas bort.  

 

Samverkan 

Huvudavvattningen kräver ofta samverkan mellan flera fastighetsägare och andra aktörer i landskapet. Ofta 

räcker det inte med åtgärder på den egna fastigheten för att få tillräcklig dränering. Vattnet måste kanske 

ledas vidare över grannfastigheter tills marken faller undan tillräckligt för att det ska få ett fritt utlopp. I 

många fall har även nedströmsfastigheten nytta av diket för att avvattna sin mark. Det är därför vanligt att 

flera fastigheter samarbetar om huvudavvattningen. Huvudavvattningen kan även påverkas av dagvatten från 

bebyggelse och vägar och förändrade vattennivåer vid anläggning av våtmarker och dammar. 

 

Dränering och torka  

Men klimatet förändras ju. Vi har haft torka flera år i rad och många tror att det är något som vi måste vänja 

oss vid. Är det inte dags att tona ned det här med dränering och satsa resurserna på bevattning istället? 

 

Nej, även om vi får torrare somrar så får vi också räkna med blötare vintrar. Dräneringen är viktig för att 

jorden ska torka upp så att grödan får en bra start på våren. Dessutom konstaterade vi inledningsvis att en 

väldränerad gröda har ett större vattenförråd och därmed klarar sig längre utan regn. Sammantaget är 

dräneringen därför viktig för att klara både blöta och torra perioder.  

 

Vi behöver alltså dränera bort vattnet från rotzonen. Däremot kan det vara en bra idé att samla upp vattnet 

nedströms både med hänsyn till växtnäringsläckaget och för att kunna bevattna. 

 

Stora utmaningar 

Vi står inför stora utmaningar i fråga om avvattningen av jordbruksmarken. På grund av dålig lönsamhet i 

jordbruket är dräneringen eftersatt. De årliga investeringarna i täckdikning skulle behöva tredubblas upp till 

en miljard kronor per år. Förändringar i klimatet påverkar dräneringsbehovet genom ökad nederbörd, mindre 

tjäle, längre växtsäsong och längre torrperioder. Med hänsyn till produktions- och miljöaspekter kommer 

behovet av avvattning därför att öka. 

 

Samtidigt ifrågasätts dräneringen på grund av påverkan på vattenmiljön. Framför allt gäller det huvud-

avvattningen, diken, fördjupade vattendrag och invallningar där underhåll och förbättringar riskerar att skada 

vattenmiljön. I arbetet med att nå målen i vattendirektivet ställs krav på att kanaliserade vattendrag ska 

återställas. Huvudavvattningen påverkas också av infrastrukturutbyggnader och exploatering. 

 

Om vi ska klara livsmedelsstrategins mål om en ökad produktion, som samtidigt är hållbar så att vi även 

klarar miljömålen, så krävs det avvägningar. Åtgärder för förbättrad vattenhushållning måste samordnas med 

åtgärder i vattenförvaltningen, infrastruktursatsningar, åtgärder för att öka grundvattenbildningen och 
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åtgärder för att skydda bebyggelse mot översvämning. Detta kräver ökad kunskap och bättre helhetssyn hos 

samtliga inblandade. Det behövs också en översyn av lagstiftningen, dels av hur ansvarsfördelningen mellan 

de som har nytta av en huvudavvattningsanläggning ska se ut, dels om avvägningar mellan skyddet av miljön 

och andra samhällsintressen. 

 

Mer att läsa 

Mer om jordbrukets behov av avvattning finns att läsa i Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat (Jord-

bruksverkets rapport 2018:19).1 I slutet av året kommer Jordbruksverket tillsammans med Havs- och Vatten-

myndigheten att redovisa ett antal rapporter från projektet Fysisk påverkan i jordbruksvatten som handlar om 

avvägningen mellan jordbruk och förbättrad ekologisk status i vattnet.2 

 

 

 
Kornåker. Foto: Anders Esselin. 

 

 

 
 
Tomas Johansson arbetar med jordbrukets vattenhushållning där det handlar om att genom olika 
åtgärder skapa bra förutsättningar för växtodling. Han ingår i det kompetenscentrum för vattenhus-
hållning som förra året inrättades på Jordbruksverket och som ska bidra till livsmedelsstrategins mål om 
en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Tomas Johansson är civilingenjör och har lång 
erfarenhet av vattenfrågor inom både jordbruk, VA-försörjning, samhällsbyggande och fysisk planering. 

 

 

 
1. https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra18_19.html 
2. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/miljoutvarderingarforsokochutveckling/ 
fysiskpaverkanijordbruksvatten.4.38fc3fc81530186b4e5dcd81.html 
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Miljökonsekvenser av markavvattning 
och dikesrensning 
 
Av Ingrid Wesström, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö 

 

 

 

Ingrid Wesström 
 

 

Historiskt sett har de areella näringarna jordbruk och skogsbruk haft en avgörande inverkan på markanvänd-

ningen, och därmed också på landskapsbilden. Markavvattningen är en integrerad del av det senaste århund-

radets teknik-utveckling för att förbättra förutsättningarna för hög produktion från både åker och skog. 

 

I Sverige är arealen mark som har påverkats av markavvattning ungefär lika stor inom jordbruket som inom 

skogsbruket. Man räknar med att 1,2 miljoner hektar åkermark har väl fungerande dränering och att cirka 1,5 

miljoner hektar torvmark har dikats för skogsproduktion. Detta har varit en av flera faktorer som bidragit till 

den stora produktionshöjningen som skett under 1900-talet inom både jordbruket och skogsbruket. 

 

Denna omfattande markavvattning har dock lett till 

stora negativa miljökonsekvenser. Direkta effekter 

ser vi i form av försvunna habitat och därmed en 

kraftigt minskad biodiversitet. Andra effekter är 

indirekta i form av ökat läckage av kväve, fosfor, 

pesticider och metaller till våra vatten. Det är dock 

mer eller mindre omöjligt att kvantifiera hur stor 

del av denna ökade belastning på svenska vatten-

förekomster som beror på enbart markavvatt-

ningen. Detta eftersom markavvattning ofta är en 

förutsättning för att marken ska kunna användas till 

odling idag och troligen blir den än viktigare i ett 

framtida förändrat klimat. 

 

Dikesrensningen kommer alltmer i fokus i arbetet 

med vattendirektivet. Vissa diken i skogs- och 

jordbruks-landskapet är stabila medan andra kräver 

stora summor pengar för att underhållas. Först när 

man vet orsakerna bakom en försämrad funktion 

och hög transport av sediment och näringsämnen, 

är det möjligt att sätta in rätt åtgärder på rätt plats. 

Det finns relativt god kunskap om effekterna av ett 

antal åtgärder som kan vidtas för att minska 

läckaget från den dikade jordbruksmarken, bland 

annat reglerbar dränering, skyddszoner, våtmarker 

och dammar, fosfordammar, bioreaktorer och 

denitrifikationsmurar. Ytterligare undersökningar 

som underlag för utformning och tillämpning 

skulle behövas vad gäller avfasade strandzoner, 

filter för fosforsorption, etappvis dikesrensning och 

för att planera dikesrensning på landskapsnivå. 

 
 

Dikesrensning, klippskopa. Foto: Ingrid Wesström. 
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När det gäller åtgärder inom skogsbruket tycks underlaget för att föreslå skyddsåtgärder i samband med 

dikesrensning vara tunt. Utförda undersökningar tyder på att slamfickor och sedimentationsdammar inte har 

någon större effekt på transporten av de finkorniga jordpartiklar som orsakar de mest negativa effekterna om 

de sedimenterar i vattendrag nedströms det dikade området. Väl utformade översilningsområden kan vara 

effektiva enligt finska undersökningar, men det behövs studier av hur sådana kan skapas och utformas för att 

få effekt i områden med de förhållanden som råder i Sverige. Andra åtgärder som behöver under-sökas är att 

avskärma områden där vatten grumlas, eller styra grumligt vatten över markområden och därigenom öka 

sedimenteringen av partiklar innan dräneringsvattnet når vattendrag. 

 

Forskning av relevans för åtgärdsprogram relaterade till markavvattning och dikesrensning pågår i Sverige 

inom bland annat följande områden: 

 

• Mekanismer bakom ökade transporter av kvicksilver i samband med skogsbruk och markavvattning, 

liksom effekter på kvicksilvers rörlighet av höjda grundvattennivåer i samband med att våtmarker 

återskapas (SLU, Stockholms universitet, Umeå universitet). 

• Dikesrensningens effekter på transporten av suspenderat material och kvicksilver i skogsområden (bland 

annat IVL). 

• Effekten av rester av bekämpningsmedel på organismlivet i vatten (SLU). 

• Dikens betydelse för fosfortransport som länk mellan fält och vattendrag (SLU). 

• Kalkfilter i brunnar och kalkfilterbäddar (KTH och olika företag). 

• Effekter av integrerade skyddszoner (Hushållningssällskapet Halland). 

• Metodik för bestämning av dikens status och stöd för planering av åtgärder (SLU). 

• Sedimentation i tvåstegsdiken (Linköpings universitet, Jordbruksverket och SLU). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ingrid Wesström är samverkanslektor och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hennes 
forskning är inriktad mot jordbrukets vattenhushållning och inbegriper problemsituationer både när det är 
för mycket och för lite vatten i marken. Ingrid Wesströms nuvarande forskning syftar till klimatanpassade 
växtodlingssystem för en hållbar mark- och vattenanvändning. Rapporten är skriven av Ingrid Wesström 
tillsammans med Anders Hargeby och Karin Tonderski, Linköpings universitet. 
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Systematiskt arbete med Blå målklassning 
och markskoning i skogen 
 
Av Per-Erik Larsson, Södra Skogsägarna 

 
 

 
 
 

Per-Erik Larsson 
 

Södra har sedan flera år aktivt arbetat med Skogens Vatten, som nu även har blivit ett begrepp för flera 

vattenrelaterade projekt inom skogsägarrörelsen. I det praktiska arbetet handlar det om två typer av 

frågeställningar.  

 

1. Hantera risker för skador, till exempel körskador som leder till grumling och igenslamning av vattendrag. 

Exempel är utveckling och nyttjande av kartmaterial samt markskoningsgarantin. 

2. Hantera naturvärden som finns i och vid vattendrag – skydda/skapa. Exempel är informationskampanjen 

Skogens Vatten och Blå målklassning. 

 

I kartmaterialet finns till exempel idag ”vattenkartan” som visar var i terrängen markvattnet finns nära 

markytan. Ligger markvattnet nära markytan ökar risken för körskador. Markskoningsgarantin syftar till att 

planera körvägar och förbereda körvägar med ris, eller på annat sätt förbereda så att körskador inte uppstår. 

Uppstår körskador lagas dessa på Södras bekostnad. 

 

Skogens Vatten är en informationskampanj, i första hand riktad till skogsägare. Kampanjen bedrivs som 

traditionell studiecirkel eller via webben. 

 

 

 

 
Foto: Per-Erik Larsson. 
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Blå målklassning innebär att vattendrag, oftast bäckar, på skogsfastigheten värderas och registreras i skogs-

bruksplanen. I begreppet vattendrag ingår både själva vattendraget och en kantzon. Planen upprättas av en 

planläggare. Vattendraget klassas i fyra klasser: 

 

VG – generell hänsyn, 

VF – förstärkt hänsyn, 

VS – särskilda åtgärder, eller 

VO – lämnas orört. 

 

För att ingå i klassningen ska bäcken under ett ”normalår” vara vattenförande året runt. Diken ingår inte i 

klassningen. Skogsägaren får utifrån klassningen råd om hur kantzonen ska skötas beträffande de skogs-

bestånd som angränsar till vattendraget.  

 

Blå målklassning har nu varit infört i skogsbruksplaner under två år. Under denna tid har det gjorts ca 3 000 

planer, varav hälften innehåller ett vattendrag. Totalt har ca 130 mil klassats, varje delsträcka är i genomsnitt 

350 m. Fördelningen på klasser är: 

 

VG – 65 procent, 

VF – 20 procent, 

VS – 1 procent, och 

VO – 14 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Per-Erik Larsson är limnolog och arbetar som certifieringssamordnare och vattenexpert på Södra 
Skogsägarna i Växjö. Han arbetar med frågor som relaterar till vatten och skog och är nu bland annat 
projektledare för Blå målklassning i Södras gröna skogsbruksplaner. Arbetet innebär många kontakter 
vid utbildningar i det praktiska skogsbruket med skogliga rådgivare, inköpare, skogsägare och entre-
prenörer. Per-Erik Larsson har många års erfarenhet från miljövårdsforskning på IVL Svenska 
Miljöinstitutet och SLU. 
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Brunifiering av vatten – konsekvenser, 
orsaker, åtgärder 
 
Av Emma Kritzberg, Lunds universitet 

 
 
 
 
 

Emma Kritzberg 
 

Det rapporteras att vattnet i tusentals sjöar och rinnande vatten på norra halvklotet blir allt brunare. Detta 

fenomen har kommit att benämnas brunifiering, och beror på att koncentrationen av organiskt material och 

järn som tillförs från omlandet ökar i vattnen. Brunifieringen påverkar de akvatiska ekosystemens struktur 

och funktion genom att försämra ljusklimatet. Även ekosystemtjänster relaterade till dricksvattenproduktion 

och rekreationsvärden påverkas av denna pågående förändring i vattenkvalitet.  

 

För att förstå om det finns möjligheter att påverka brunifieringen behöver vi förstå dess underliggande 

orsaker. Här finns flera teorier. Klimatförändringar bidrar genom längre växtsäsonger som ger ökad 

produktion av organiskt material, och genom ökande nederbörd som gör att det organiska materialet kan 

transporteras från marken till vattnet. 

 

En annan teori har framhållit att brunifieringen är 

en återgång till ett mer naturligt tillstånd och att 

våra vatten var onaturligt klara under försurnings-

perioden – detta för att lågt pH i marken gör 

organiskt material mindre rörligt. I den mån det 

stämmer kommer brunifieringen att avstanna och 

vi har varken medel eller anledning att försöka 

motverka den. 

 

Senare studier visar att vatten i södra Sverige var 

klara före försurningsperioden, vilket motsäger 

tesen om att brunifieringen är en återgång till ett 

naturligt tillstånd. Dessa studier pekar i stället på 

förändrad markanvändning, framför allt expande-

rande barrskog, som en bidragande faktor bakom 

förändringen i vattenfärg över tid. Detta öppnar 

upp för möjligheten att förvaltning av landskapet 

kan påverka vattenkvaliteten. 

 

 
Foto: Jan Lannér. 
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Foto: Emma Kritzberg. 

 

 

 

 
Foto: Stefan Löfgren. 

 

 

 
 
Emma Kritzberg är universitetslektor på Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon forskar, 
handleder och undervisar om biogeokemi och särskilt kopplingen mellan mark och vatten. Ett starkt tema 
i hennes forskning de senaste åren har varit brunifiering – det faktum att vattnet i många sjöar och 
rinnande vatten på norra halvklotet blir brunare i rask takt. Detta fenomen har en stark påverkan på livet 
under ytan och även på vattnens värde för ekosystemtjänster. Emma Kritzbergs forskning syftar till att 
reda ut betydelsen av olika faktorer som orsakar denna brunifiering, och i förlängningen om det finns 
åtgärder som kan kontrollera den. 
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Vägar och vatten 
 
Av Christina Odén, Trafikverket 

 
Hantering av vatten är centralt för att kunna bygga och drifta hållbara infrastrukturanläggningar. Det krävs att de 

anläggningar som byggs kan hantera det vatten som uppkommer inom anläggningen på ett trafiksäkert och robust 

sätt. Men för att uppnå hållbarhet och robusthet är det minst lika viktigt att även landskapet och vattnet omkring 

infrastrukturen hanteras på ett sådant sätt att risken för negativ påverkan minimeras. 

 

Trafikverket ska bidra till att de nationella miljömålen nås genom att infrastrukturanläggningarnas påverkan på 

vattenmiljöer och omkringliggande landskap begränsas. Den här presentationen hanterar framförallt vattnets 

påverkan på vägen och vägens påverkan på vattnets i landskapet ur ett hydrologiskt perspektiv. Trafikverkets arbete 

med skyddsåtgärder, rening och klimatanpassning beskrivs kort. 

 

 

 
Väg i Västerbotten. Foto: Anders Esselin. 

 

 

 

 
 
Christina Odén är sedan början av 2018 strategisk samordnare för vattenfrågor på avdelning Investe-
ring, Trafikverkets region öst Stockholm. Avdelningen ingår i Trafikverkets verksamhetsområde Teknik, 
miljö och markförhandling och Christina Odén arbetar med hydrologi, tillståndsprövning och 
planläggningsfrågor.  
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VATTEN FÖR BÅDE NATUREN 
OCH KULTUREN 
 

 

Samverkan och delaktighet för helhetssyn 
 
Av Marie Stenseke, KSLA/Göteborgs universitet 

 
 

 

Marie Stenseke 
 

Det finns många dispyter kring vattnet i det brukade landskapet, i olika dimensioner och i olika skalor. Jag 

vill ge några perspektiv som kan underlätta för att förebygga och hantera motsättningar. Jag tar min 

utgångspunkt i strävan mot hållbar utveckling och FN:s 17 globala mål, som visar på nödvändigheten av 

helhetssyn i hållbarhetsarbetet. 

 

En helhetssyn innebär bland annat att olika motsättningar är tydliggjorda. En förutsättning för att hantera 

intressekonflikter och målkonflikter är att det finns insikt om varför de uppstått. Konfliktforskningens enkla 

ABC-modell kan hjälpa till att göra konflikter begripliga – handlar det om 

 

A Attityder och föreställningar, 

B Beteenden och ageranden från olika parter, eller är det 

C i grunden en oenighet i sak om fysiska åtgärder (eng. Conflict i betydelsen oförenliga mål)? 

 

Samverkan och delaktighet kan ses som metoder för att motverka problem i B-aspekten, men det bidrar 

också till att hantera motsättningar i A och C genom att främja både en gemensam förståelse för frågan 

utifrån ett mer övergripande perspektiv och förmågan att reflektera över sin egen roll och få perspektiv på 

egna och andras ingångar och önskemål. 

 

Samverkan och helhetssyn kan handla dels om interaktionen mellan medborgare (inklusive brukare) och 

myndigheter, dels om interaktionen mellan olika myndigheter. I fråga om medborgare–myndigheter visar 

forskningen att tillit är en nödvändig ingrediens för att det ska fungera väl, och kopplat till det bland annat att 

det finns mötesplatser, att tillräcklig tid är avsatt för tjänstemän, att ekonomiska medel underlättar, att 

strategier, lagstiftning och initiativ från myndighetshåll är konsistenta med varandra. 

 

Därtill är det också viktigt att det är tydliggjort vilket mandat som finns i samverkan, det vill säga vilken 

makt som delegeras, vem som får delta och under vilka former.  

 

När det handlar om samverkan mellan myndigheter, har det flera gånger på senare år konstaterats att 

sektoriseringen, och därmed bristen på helhetssyn, utgör ett hinder för en hållbar utveckling. I SOU 2014:50 

Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten uttrycks det på följande sätt: ”För att 

åstadkomma en långsiktigt hållbar markanvändning och en sammanhållen och hållbar vattenpolitik måste 

olika intressen och anspråk beaktas och vi måste göra avvägningar mellan olika samhällsmål.”  

 

Här hjälper oss FN:s globala mål att se de många olika utmaningar som vi måste beakta. I Agenda 2030, som 

ramar in målen, görs det mycket tydligt att vi inte kan ta målen ett i taget. Även om vi som individer eller 

arbetslag av nödvändighet fokuserar på något av de 17 målen, eller de 169 delmålen, måste samtidigt 

konsekvenser för alla de övriga också finnas med i bilden. 
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Att arbeta med en mer komplex bakgrundsbild komplicerar arbetet, och en bredare samverkan mellan 

myndigheter med olika sektorsansvar i fråga om användningen av mark och vatten får ses som den rimliga 

vägen att gå. Det innebär möten mellan sektorer vars uppdrag och kompetens relaterar till olika globala mål. 

Det innebär också att det tydliggörs var avvägningar eller prioriteringar måste göras mellan olika mål. 

 

Den FN-initierade panelen för biologisk mångfald, Intergovernmental Science-Policy Platform on Bio-

diversity and Ecosystem Services (IPBES), som fokuserar på mål 14 och 15 om ekosystem och biologisk 

mångfald i hav och på land, presenterade i våras en rapport om Europa och Centralasien. I rapporten 

understryks behovet av mainstreaming, det vill säga att biologiska mångfaldsfrågor inkluderas i andra 

politikområden än bara naturvård för att vi ska komma till rätta med hoten mot arter, deras livsmiljöer och de 

olika nyttor som naturen ger. För att få till mainstreaming är, enligt rapporten, ett viktigt steg att ”definiera 

hållbarhetsmål utifrån ekologiska, ekonomiska och sociokulturella aspekter” för att i nästa steg ”utforma 

strategier och styrmedel”. 

 

För att arbetet med definiering av hållbarhetsmål utifrån en sådan helhetssyn för förvaltning av vattnet i det 

brukade landskapet ska ske på ett kvalificerat sätt krävs, återigen, samverkan mellan olika kompetenser från 

olika samhällssektorer.  

 

Sammantaget understryker de utmaningar som finns för vattenförvaltningen i Sverige, och nödvändigheten 

av helhetssyn i konsekvens med målet om en hållbar utveckling, att det är hög tid att påbörja processen med 

en nationell landskapsstrategi. 

 

 

 
 

 
 
Marie Stenseke är professor i kulturgeografi och prodekan vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 
Landskaps-perspektivet är centralt i hennes forskning och hon har varit ledare för och medverkat i flera 
nationella och internationella forskningsprojekt rörande landskapsförvaltning och biologisk mångfald, 
fysisk planering, samverkan, lokalt deltagande och friluftsliv. Marie Stenseke är engagerad i uppdrag på 
olika nivåer inom akademin och i övriga samhället. Sedan två år tillbaka verkar hon i ledningen för FN:s 
biologiska mångfaldspanel Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity & Ecosystem 
Services (IPBES). 
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Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 
 
Av Ann-Katrin Larsson, f d Länsstyrelsen i Västra Götaland 

 

Sjöar och vattendrag har haft en stor och mångsidig betydelse för människor och samhällsutveckling, från 

stenåldern fram till idag. Därför finns ofta höga kulturhistoriska värden vid vattendragen.  

 

Samtidigt har människans historiska nyttjande av vattnet gett upphov till flera problem för miljön, naturen 

och vattenkvaliteten. Dessa problem behöver åtgärdas. EU:s vattendirektiv anger att alla vatten ska ha en god 

ekologisk och kemisk status. 

 

För att hantera intresse- och målkonflikter är det grundläggande att det finns kunskapsunderlag för de olika 

intressen som berörs. Länsstyrelserna har under många år arbetat med att ta fram kunskapsunderlag för 

vatten- och naturvårdande åtgärder, till exempel biotopkarteringar, inventeringar av vandringshinder för fisk 

och statusklassningar av vattendragen med avseende på ekologisk och kemisk status.  

 

Genom att ta fram kunskapsunderlag även för kulturmiljön blir det möjligt att hitta kompromisser och göra 

avvägningar mellan olika intressen i samband med åtgärder i vattendragen. En annan viktig förutsättning är 

att länsstyrelserna har ett tvärsektoriellt syn- och arbetssätt. Kulturmiljö- och vattenförvaltningsprojekten i 

södra Sverige har handlat om detta. 

 

Ett samarbete har under flera år pågått mellan två ”paraply-

projekt” i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt 

och de elva länsstyrelser som berörs. Resultatet från 

projekten och deras arbete finns dokumenterade i rapporter 

och digitala kunskapsunderlag av olika slag. Rapporten 

Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010–

2016. Elva länsstyrelser i samverkan är en kortfattad 

beskrivning av projektens bakgrund, genomförande och 

resultat samt något om behoven för att klara målen: bättre 

vattenkvalitet och högre biologisk mångfald i sjöar och 

vattendrag, samtidigt som kulturmiljöerna bevaras och 

utvecklas. 

 

 
 

 

 
Ann-Katrin Larsson är byggnadsantikvarie och har arbetat på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
sedan 1995 och dessförinnan på Skaraborgs länsmuseum, i första hand med handläggning av frågor 
som rör byggnadsvård och tillstånd enligt kulturmiljölagen. Hon har också drivit och deltagit i olika 
projekt, bland annat avseende Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige. Under tiden 2013–2017 var 
Ann-Katrin Larsson projektledare för ett kunskapsprojekt avseende Vattenförvaltning och Kulturmiljöer 
(VaKul) i Västerhavets vattendistrikt, ett projekt som bedrivits i nära samarbete med motsvarande projekt 
för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
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Lokal kompromiss som fungerar i praktiken 
 
Av Ingemar Bergbom, Miljöförvaltningen Habo och Mullsjö kommuner 

 
 
 

Ingemar Bergbom 

 

Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag och vattenmyndighetens statuskrav ska alla vattenföre-

komster ha god status. Därför har vi för Vätterns tillflöden – som är unika för sin artrikedom av kallvatten-

älskande fiskararter, sin bottenfauna och växtligheten i bäckravinerna – arbetat målmedvetet med att skapa 

fria vandringsvägar för fisk sedan i början av 2000-talet.  

 

Vatten har nyttjats av människan under lång tid för olika ändamål. Idag hindras många av de uppströms-

lekande fiskarna från att komma fram till sina forna lekplatser och uppväxtområden på grund av hinder som 

människan har skapat. Vid många av de åtgärder som görs möts olika intressen och balansgången mellan 

kulturvärden, naturvärden och fiske är svår vid restaurering av vattendragen. 

 

På senare år har balansgången mellan privat egendom, mark och vatten vid åtgärdsarbetet blivit mer 

ansträngd i och med att förorenaren-betalar-principen (Polluter Pay Principle, PPP) tillämpas i allt större 

utsträckning. Jag ger i presentationen några praktiska exempel i arbetet där vi genom kompromisser försökt 

få fram bra lösningar. 

 

 

 
Hökesån, Habo. Foto: Lasse Sangedal. 

 

 
 
Ingemar Bergbom är miljöinspektör på Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner och arbetar 
inom flera av Miljöbalkens arbetsområden. Under många år har han jobbat med vattenrelaterade frågor 
och framför allt med åtgärdsarbeten i Vätterbäckarna, som är utpekade som särskilt nationellt värdefulla 
för natur och fiske. 
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RESTAURERING OCH ANDRA ÅTGÄRDER 
FÖR BÄTTRE VATTEN 
 

 

Att återskapa en våtmark på tre timmar genom att 
”proppa” diken 
 
Av Per Petersson, naturvårdskonsult 

 
 
 
 
 

Per Petersson 
 

Landskapets naturliga hydrologi har förändrats genom dikningar på ett mycket påtagligt sätt och i en 

omfattning som är svår att förstå. Man måste titta på en orienteringskarta för att se den stora förekomst av 

små och stora diken, som torkar upp landskapet. Alkärr, lövsumpskogar och små mossar, ibland mindre än 

ett halvt hektar, har minskat i landskapet. Dessa små våtmarker har haft en stor ekologisk betydelse även för 

vardagsarterna i den biologiska mångfalden. Små våtmarker i skogslandskapet har länge varit bortglömda i 

miljöarbetet. På ca 300 000 hektar i skogslandskapet har dikning inte gjort någon produktionsnytta, en del av 

dessa dikade områden skulle kunna återskapas till våtmarker. 

 

Ett sätt att återskapa små våtmarker är att proppa diken. Detta kan göras i de diken som grävts som så kallade 

teg- eller stickdiken i tidigare våtmark, enbart i syfte att öka avvattningen. Ursprungliga vattendrag/bäckar 

som dikats, rätats och fördjupats, bör man inte proppa. Dessa så kallade modifierade bäckar eller diken kan 

fortfarande ha en viss kvarvarande, om än begränsad, ekologisk funktion. 

 

Fördelarna med små återskapade våtmarker är flera: vattnet bromsas upp och hålls kvar, de utgör en partikel- 

och kväve-/näringsfälla, de skapar ökad biodiversitet för många arter och de skapar lövbiotoper. Ett bio-

logiskt vattenfilter återskapas. Växthusgaser och kvicksilverfällor med mera, är andra områden som det 

forskas på. 

 

Att återskapa våtmarker genom att proppa diken är vattenverksamhet som lyder under Miljöbalken. Åtgärden 

ryms ofta inom MB 11 kap 12 §, det vill säga att tillstånd inte krävs om det är uppenbart att varken allmänna 

eller enskilda intressen (eller fisket) skadas. Dessa grävda diken på egen mark har man således oftast en egen 

rådighet över. Är man det minsta osäker bör man kontakta länsstyrelsen. Åtgärden är överblickbar, arealen 

uppgår ju ofta inte till mer än några hektar våtmark. 

 

Fördelen med att arbeta i små diken är att det oftast handlar om små flöden som är lätta att proppa, det kan 

göras manuellt och virke till proppen finns ofta på plats. Våtmarken kan ofta återskapas på organogena 

marker, ofta dålig skogsmark som också är svår att både avverka och att föryngra. Dikesproppning ger 

återskapad våtmark till stor miljönytta, liten kostnad och liten arbetsinsats. 

 

  
Återskapad sumpskog, ingen avverkning före. Norra Unnaryd 2016 och 2017, Habo. Foto: Per Petersson.   
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Genomförande 

 

• Välj ett plant avsnitt av diket. 

• Lägg en fiberduk över diket. 

• Lägg virke på duken, jämndraget, någon halvmeter in på duken. 

• Fyll på virke ända upp till markytan. 

• Vik kvarvarande duk över proppen. 

• Till sist, lägg en längre stock tvärs över diket på uppströmssidan, precis intill proppen, som avledare för vatten 

till dikessidorna. 

• Om proppen läcker i botten så kan man lägga torv i botten, inslaget i fiberduk, som då tätar läckan. 

• Lägger man flera proppar i rad, med 30–50 m avstånd emellan, får man en större våtmarksyta. 

• Man kan också proppa diken med fiberduk och jordmassor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgång vid proppning på torvmark eller kärr, 
mjuk botten. 
Foton och illustration: Per Petersson. 

 
  

 
Per Petersson arbetar som naturvårdskonsult med främst naturvårdande skötsel och 
naturvårdsförvaltning. Han har arbetat som naturvårdsspecialist i många år och tidigare även med 
miljöövervakning i skog och mark. Sedan 20 år tillbaka har Per Petersson arbetat praktiskt med flera 
våtmarksprojekt, bland annat med att återskapa mindre våtmarker i skogslandskapet genom att proppa 
diken. Han arbetar idag i egen firma med uppdrag inom privatskogsbruket och åt myndigheter. 

 

  

1 2 

3 4 

Uppströmssidan Nedströmssidan 
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ReBorN-LIFE restaurerar 200 kilometer 
flottade vattendrag 
 
Av Roger Wallin och Tommy Vennman, Länsstyrelsen Västerbotten 

 
 
 
 

 

Roger Wallin 

 
 

 
 
 

Tommy Vennman 

 

 

LIFE-projektet ReBorN, Restoration 

of Boreal Nordic Rivers, går ut på en 

miljöåterställning av flottledspåver-

kade vattendrag i Norrbotten och 

Västerbotten. 

 

Projektet startade sommaren 2016 och 

kommer fortgå till 2021. Med en bud-

get på drygt 124 miljoner kronor är 

projektet det största i sitt slag i 

Sverige. 

 

De vattendrag som ingår är hela 

Lögdeälven med tillhörande biflöden 

som utgjort allmän flottled. I Norr-

botten ingår delar av Åbyälven, Byske-

älven, Piteälven, Råneälven och Kalix-

älven. Sammanlagt ska drygt 200 km 

vattendragssträcka återställas, ungefär 

lika mycket i varje län. 

 

Projektet bygger vidare på framgångs-

rika LIFE-projekt som exempelvis 

ReMiBar, där vandringshinder har 

åtgärdats i flera av avrinningsområ-

dena. Efter att ReBorN har avslutats 

kommer Lögdeälven att vara helt åter-

ställd efter flottningens åverkan till 

mer naturlika miljöer med fria vand-

ringsvägar i hela avrinningsområdet. 

Detta är unikt i dagens industriali-

serade samhälle. 

  

 

Projektet bidrar till att vattendragen uppnår ”god” eller ”hög” ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för 

vatten. Bevarandestatusen för miljöerna Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ och Vattendrag 

med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor och situationen för arter inom Natura 2000-områden kommer 

också förbättras. Arter som lax, utter och flodpärlmussla kommer att få bättre levnadsförutsättningar i 

framtiden. 
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Foto: Lars Björkelid, länsstyrelsen i Västerbotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Roger Wallin och Tommy Vennman är projektledare för restaureringsprojektet ReBorN-LIFE. Båda är 
anställda av Länsstyrelsen i Västerbotten sedan ungefär 20 år och har en utbildningsbakgrund som 
biologer från Umeå universitet. Både Roger Wallin och Tommy Vennman har på olika sätt jobbat projekt-
orienterat de senaste åren som projektledare/koordinatorer för olika typer av vattenprojekt med konkreta 
bevaranderesultat. 
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Reflektioner: restaureringsprojekt och vattnet 
i det brukade landskapet 
 
Av Christer Nilsson, Umeå universitet 

 
 

 
 
 

Christer Nilsson 
 

Varje punkt i ett landskap ingår i ett avrinningsområde inom vilket vattnet rör sig – ovanpå likväl som i 

marken – mot lägre liggande delar, där sjöar, vattendrag och hav formas. Mängden vatten i landskapet 

varierar över året vilket tvingar många brukare att antingen spara eller göra sig av med vatten, till men för de 

akvatiska ekosystemen. Detta, i kombination med annan markanvändning som ofta får effekter även på 

vattnet, gör sjöar, vattendrag och hav till miljöer i behov av restaurering. 

 

Restaurering av natur är enklast när markanvändningen har upphört. Ett sådant exempel är timmerflottning. I 

många flottade vattendrag som inte byggts ut för vattenkraft pågår ett omfattande arbete med att ta bort 

dammar, stenkistor, ledarmar och andra strukturer för att återvinna livsmiljöer för organismer i vattnet, på 

stränderna och i angränsande landmiljöer. Restaurering i kombination med annan pågående markanvänd-

ning innebär ofta kompromisser och kanske inte ens ska kallas restaurering. 

 

Restaurering av natur innebär inte skapande av ett specifikt tillstånd utan kan ses som en åtgärd som hjälper 

naturen att återhämta sig – i de flesta fall till ett skick som inte säkert kan förutses. Det är ofta svårt att 

bestämma målbilden för en restaurering. Ska man till att börja med försöka skapa ett tidigare eller framtida 

tillstånd? Oavsett val är problemen stora. 

 

Andra val handlar om huruvida fokus ska läggas på strukturer eller på processer, om det ska handla om 

ekosystemtjänster eller vildmark, med lokalt eller regionalt perspektiv, med expertstyre eller lokalt styre och 

så vidare. När det gäller restaurering av vattendrag som tidigare använts som flottleder hamnar de val som 

görs ofta någonstans emellan olika ytterligheter. Den ena är att den fysiska miljön har återskapats men att 

inga organismer har introducerats – förhoppningen är att invandring ska kunna ske spontant. Den andra är att 

de strukturer som bedömts skadliga för miljön har tagits bort i stället för att de lämnats och att man på andra 

sätt försöka minska deras skadeverkningar. I endast två fall har bara den ena ytterligheten använts. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att restaurering, även om den försöker imitera naturen, skapar nya kultur-

miljöer. De biologiska effekterna är långsamma men hittills dokumenterade resultat visar att det finns goda 

skäl att se ljust på framtiden. I valet mellan att restaurera och att förbli overksam är restaurering definitivt att 

föredra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Christer Nilsson är professor emeritus i landskapsekologi vid Umeå universitet. Han har arbetat med 
många frågor kring hur människan påverkar naturmiljön, särskilt i och kring vatten. Här ingår flera globala 
studier. Orsakerna till olika organismers utbredning i landskapet har varit föremål för flera projekt. På 
senare år har Christer Nilsson koncentrerat sig på restaureringsekologi och ekologiska effekter av 
klimatförändringar. Han har lett och medverkat i många nationella och internationella projekt och är 
engagerad i uppdrag på olika nivåer inom akademin och i övriga samhället. 
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GRUPPDISKUSSIONER: FRÅGOR 
OCH SVAR/SYNPUNKTER 
 

Under Landskapsforums andra dag hölls gruppdiskussioner. Frågorna som diskuterades valdes 
av deltagarna själva: alla fick först möjligheten att föreslå frågor och sedan röstade alla på de 
frågor de ville diskutera. Tre grupper utkristalliserade sig och de frågor som diskuterades var 
följande: 

 

 

Grupp 1 
 

• Är satsningar på bioekonomi och ökad produktion av skogsråvara ett hot mot vattnet i det brukade landskapet? 

• Varför är det så svårt att hitta skogsägare som samverkar för att värna vattnet? 

 

 

 

Grupp 2 
 

• Varför är det så svårt att hitta exempel på lyckad samverkan/ lyckade kompromisser mellan 

kulturmiljövård och naturvård när det gäller vatten? 

 

 

 

Grupp 3 
 

• Hur ska man få myndigheter att samarbeta för att få en enhetlig förvaltning av vatten i landskapet? Finns det 

några tänkbara konkreta former, processer eller annat där människor med kunskap kan samlas och involveras i 

konkreta beslut om vatten? 
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Deltagare 

 

Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket 

Gunilla Ander, Land Lantbruk 

Stefan Anderson, Skogsstyrelsen 

Ingemar Bergbom, Habo kommun 

Eva-Stina Bredgård, NTM-centralen i Södra Österbotten 

Hans Bärring, BärringKonsult 

Peter Edman, Svenska Golfförbundet 

Lotta Eklund, NTM-centralen i Södra Österbotten, 
Finland 

Gunnel Ekman, Kringstorp 

Tobias Eriksson, Länsstyrelsen Västerbotten 

Anders Esselin, Man & Nature 

Klas Fredriksson, Länsstyrelsen Södermanlands län 

Martyn Futter, SLU 

Cissela Génetay, Riksantikvarieämbetet 

Anders Grahn, Sveriges Jordägareförbund 

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland 

Karin Hansen, Naturvårdsverket 

Enar Hansson, Vässby Gård 

Lennart Henrikson, Natur & Människa AB 

Martin Henriksson, Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Frida Hermanson, WRS 

Malin Hjelm, Länsstyrelsen Uppsala 

Josefin Hjort, Havs- och vattenmyndigheten 

Helena Holmberg, Länsstyrelsen i Uppsala 

Margareta Ihse, Stockholms universitet/KSLA:s 
Landskapskommitté 

Viktoria Janovskis, SMHI 

Andreas Jansson, Länsstyrelsen i Örebro län 

Jenny Johansson, Jordbruksverket 

Tomas Johansson, Jordbruksverket 

Catarina Karlsson, Jernkontoret 

Per Karlsson, Mörrums Kronolaxfiske 

Niklas Kemi, Trafikverket 

Emma Kritzberg, Lunds universitet 

Malin König, Länsstyrelsen Västerbotten 

Jan Lannér, Skogsstyrelsen/Helge å Model Forest 

Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Per-Erik Larsson, Södra Skogsägarna 

Tilla Larsson, Jordbruksverket 

Micke Lehorst, Sveriges hembygdsförbund 

Thomas Lennartsson, Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun 

Anja Lomander, Skogsstyrelsen 

Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket 

Göran Lundh, Skogsstyrelsen 

Irina Mancheva, Umeå universitet 

Gunnar Milvert, Länsstyrelsen Blekinge län 

Katrine Møller Sørensen, Tulltorpsån Ekonomisk 
Förening 

Christer Nilsson, Umeå universitet 

Pia Nilsson, Arkeologerna, Statens historiska museer 

Katrin Nilsson Taylor, Naturvårdsverket 

Ann Norderhaug, Bioforsk/KSLA:s Landskapskommitté 

Anna Nordström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

Christina Nylén, Kulturdepartementet 

Tanja Näslund, Formas 

Christina Odén, Trafikverket 

Martin Olgemar, Länsstyrelsen Stockholm 

Carl Johan Olsson, Södra Skogsägarna 

Henric Persson, Mörrums Kronolaxfiske 

Mattias Persson, Skogsstyrelsen 

Eva Pettersson, KSLA 

Per Petersson, Naturvårdskonsult 

Per Pettersson, LRF Mälardalen 

Jens Ratcovich, Länsstyrelsen Skåne 

Eva Ronquist, KSLA 

Thomas Sandberg, Svensk Vattenkraftförening 

Lasse Sangedal, Sangedal konsult AB 

Mattias Schönbeck, Riksantikvarieämbetet 

Andreas Skarmyr, Naturskyddsföreningen 

Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet 

Eva Stengård, Kulturdepartementet 

Therese Stenholm Asp, Länsstyrelsen i Blekinge 

Marie Stenseke, Göteborgs universitet/KSLA 

Katarina Stensen, SMHI 

Petter Ström, Hushållningssällskapet 

Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen i Halland 

Helena Törnqvist, Arbetets museum 

Roger Vallin, Länsstyrelsen 

Cecilia Wallin, Riksantikvarieämbetet 

Tommy Vennman, Länsstyrelsen Västerbotten 

Jon Wessling, LRF Mälardalen 

Ingrid Wesström Sveriges lantbruksuniversitet 

Edward Wirgén, Länsstyrelsen Dalarna 

Asnaketch Woldetensaye, Länsstyrelsen i Uppsala län 

Jacob von Oelreich, SMHI - Kunskapscentrum för 
klimatanpassning 

Dag Ygland, Svea Hovrätt 

Charlotte Åberg, Formas 

Jan Åberg, Länsstyrelsen Västerbotten 

Helena Öberg, Naturvårdsverket 
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Program 

 

Måndag 15 oktober 

09:00 Samling och registrering 

INLEDNING 

10:00 Välkomna till KSLA 
Eva Pettersson, akademisekreterare och vd, KSLA 

10:10 KSLA:s Landskapskommitté 
Margareta Ihse, ordförande KSLA:s Landskapskommitté/Stockholms universitet 

10.20 Praktikaliteter 
Anders Esselin, Man & Nature 

10.30 Allt är möjligt! 
Lennart Henrikson 

11.00 Brukarens roll i förvaltningen av våra vatten 
Petter Ström (sid 5) 

11:30 Lunch 

NYTTJANDE OCH FÖRVALTNING AV VATTEN I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

12:30 Multifunktionella våtmarker 
Eva Amnéus Mattisson och Jenny Lonnstad (sid 6) 

12:55 Markavvattning i skogen 
Anja Lomander (sid 8) 

13:20 Markavvattning i odlingslandskapet 
Tomas Johansson (sid 10) 

13:45 Miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning 
Inger Wesström (sid 13) 

14:10 Kaffe/te 

14:40 Pragmatiska lösningar på juridiska nötter 
Katrine Møller Sørensen 

15:05 Systematiskt arbete med Blå målklassning och markskoning i skogen 
Per-Erik Larsson (sid 15) 

15:30 Fiskevattnen – landsbygdens och fastigheternas tredje resurs 
Thomas Lennartsson 

15:55 Bensträckare 

16:10 Brunifiering av vatten – konsekvenser, orsaker, åtgärder 
Emma Kritzberg (sid 17) 

16:35 Vägar och vatten 
Christina Odén (sid 19) 

17:00 Avslutning och mingel 
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Tisdag 16 oktober 

08:30 Välkomna tillbaka 
Anders Esselin, Man & Nature 

VATTEN FÖR BÅDE NATUREN OCH KULTUREN 

08:40 Samverkan och delaktighet för helhetssyn 
Marie Stenseke (sid 20) 

09:05 Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 
Ann-Katrin Larsson (sid 22) 

09:30 Lokal kompromiss som fungerar i praktiken 
Ingemar Bergbom (sid 23) 

10:00 Kaffe/te 

10:30 GRUPPDISKUSSIONER 

12:00 Lunch 

RESTAURERING OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE VATTEN 

13:00 Återskapa en våtmark på tre timmar genom att ”proppa” diken 
Per Petersson (sid 24) 

13:25 ReBorN-LIFE restaurerar 200 kilometer 
flottade vattendrag 
Roger Wallin och Tommy Vennman (sid 26) 

13:50 Reflektioner: restaureringsprojekt och vattnet i det brukade landskapet 
Christer Nilsson (sid 28) 

14:20 Avslutande ord 
Margareta Ihse, ordförande KSLA:s Landskapskommitté/Stockholms universitet 

14:30 Avslutning och kaffe 
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Landskapsforum 2018 arrangerades av KSLA:s Landskapskommitté, i samverkan med och med stöd av Havs- och 
Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogs-
styrelsen.  

 

 

 

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/

