
Miljöeffekter vid underhåll av j
jordbruksdiken
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Vattendragens ekologiska funktion och biologiska värden

Miljöstörningar vid underhåll /rensning av diken

Miljöhänsyn vid utförandet 
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Träd och buskar i kantenTräd och buskar i kanten
• Skuggar vattendraget – hindrar igenväxning, lägre vattentemperatur
• Viktiga för däggdjur och fåglar
Trädrötter stabiliserar kanterna•Trädrötter stabiliserar kanterna

• Trädrötter skapar viktiga miljöer för fisk
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Träd och buskar i kanten

• Insekter i lövverk - födoresurs för fisk
• Kantzon med träd och buskar minskar näringsläckaget
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Vattenvegetation

• Viktiga livsmiljöer för 
vattenlevande fauna och fiskvattenlevande fauna och fisk

• Fångar sediment

• Bidrar till ökad närsaltreduktion

• Varierad vegetation - hög g g
biologisk mångfald

• Sällsynta och hotade (rödlistade) 
arter
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Bottenfauna
• Vattendragen är viktiga barnkammare för 
insekter

• Hårda bottnar med sten, grus, sand  -
artrikare än mjuka bottnar

• Viktig födoresurs för fisk och fågel

• Har en viktig ekologisk funktion somHar en viktig ekologisk funktion som           
sönderdelare och nedbrytare

• Upp till 80 olika arter och flera tusen individer• Upp till 80 olika arter och flera tusen individer 
per/kvm bottenyta
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Bottenfauna 
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Bottenfauna 

mjukbottenhårdbotten
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Bottenfauna 

Värdefull miljö för bottenfauna
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Bottenfauna 

Värdefull miljö för bottenfauna
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Musslor 
• Sällsynta och hotade arter - flodpärlmussla och tjockskalig• Sällsynta och hotade arter - flodpärlmussla och tjockskalig 
målarmussla (starkt hotade(EN))

• Upptagna i EU:s art och habitatdirektiv och skyddade genom• Upptagna i EU:s art och – habitatdirektiv och skyddade genom 
artskyddsförordningen 

Även andra stormusslor kräver hänsyn• Även andra stormusslor kräver hänsyn
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Musslor 

Tjockskaliga målarmusslan
• Miljö: grus o sandbotten med 
inslag av sten, även mjukbotten

Flodpärlmussla
• Miljö: sten och grus och en 
relativt hög vattenhastighet

• Fortplantning: april-juni 
• Glochidielarver maj-augusti
•Värdfisk: elritsa, stensimpa, 

• Fortplantning: juni-juli 
• Glochidielarver juli-september
•Värdfisk: Lax och öringp

mfl  
g

2011-02-0412



Fisk 

• Lax, havsöring 
• Stationär öringStationär öring
•Stensimpa
• Elritsa
•Färna•Färna
• Asp - rödlistad

•Nejonöga•Nejonöga
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Lax och havsöring

• Stiger upp i vattendragen vår-höst
• Leker på grus/stenbottnar
• Hög vattenhastighet (0,2-0,8 m/s)g g ( , , )
• Rommen läggs 5-10 cm ned i 
grusbottnar
• Leken sker oktober-januari
• Kläckning i april-maj
• Vandrar ut till havet efter ca 2år
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Fågel

Foto: Johan Hammar
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Miljöstörningar vid rensning
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Avverkning av träd och buskar

- Negativt för fisk - minskad skuggeffekt, högre 
ä fö åtemperatur, sämre syrgasförhållande, minskad 

födotillgång 

- Underhållsbehovet ökar  p g a större ljusinsläpp som p g j pp
gynnar vassvegetationen
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Vattenvegetation rensas bort 

V tt t t till h t/ jö å f t- Vattentransporten till havet/sjöar går fortare

- Självreningen avseende bl a kväve, fosfor och slam minskar

Vid breddning av bottenprofilen

- Minskat vattendjup vid lågvatten

- Minskat livsutrymme  för fisk och bottenfauna samt sämre 
syrgashushållning
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Slänterna görs för branta

- Orsakar erosion i strandbrinkarna  - ökad grumling och 
sedimenttransport/fosfortransport

- Negativt för fisk och bottenfauna - bottnar slammar igen- Negativt för fisk och bottenfauna - bottnar slammar igen
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Grumling av vattnet – igenslamning nedströms eller i g g g
anslutande vattendrag eller sjö –direkt eller indirekt 
påverkan 

15-40 % av P-förlusterna från jordbruksomr - erosion i15-40 % av P-förlusterna från jordbruksomr. - erosion i 
diken och bäckar

- Negativt för fisk – lekbottnar förstörs, sämre syreutbyte 
fö ä / l å k föd ök tför ägg/yngel,  påverkar födosöket

- Negativt för bottenfauna – ökat inslag av finsediment

Slammet innehåller fosfor som övergöder giftiga- Slammet  innehåller fosfor som övergöder , giftiga 
tungmetaller, t ex kvicksilver
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R i ö fö dj t h/ ll tfö å hå db ttRensningen görs för djupt och/eller utförs på hårdbottnar

- Negativt för fisk och bottenfauna – bottnar förstörs
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Rensningen görs för djupt och/eller utförs på hårdbottnar

- Negativt för fisk och bottenfauna – bottnar förstörsNegativt för fisk och bottenfauna bottnar förstörs
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Bottnarna får en allt för homogen struktur

- Variationen med djuphålor, grundpartier, stenar, 
lugnvatten och strömpartier försvinner – mångfaldenlugnvatten och strömpartier försvinner mångfalden 
av djur och växter minskar
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Djur och växter grävs upp eller störs vid rensningen

- Risk att sällsynta/rödlistade arter decimeras eller försvinner
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N t iljö d hö t å d ä d lä dik tNaturmiljöer med höga naturvårdsvärden längs diket 
påverkas eller förstörs

- Sumpskogar eller öppna kärr torrläggs
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Positiva effekter av rensning
• Vattendraget blir framkomligt för fisk
• Rensningen kan skapa blottor i ensartade växtbestånd 

där konkurrenssvaga arter kan etablera sig
• Vattenhastigheten ökar, bättre förutsättningar för 
strömpartier med hårdbottnar

2011-02-0426



Miljöhänsyn vid underhåll av dikenj y
Begränsa rensningen så mycket som möjligt - Hellre 
oftare återkommande punktinsatser än stora genomgripande 
rensningar med längre tidsintervallrensningar med längre tidsintervall

Undvik totalavverkning av träd och buskar

Följ fastställd sektionj

Undvik hårdbottnar

Hänsyn till hotade arter och värdefulla vattenmiljöer

Placera rensmassor varsamt

Rensa vid låga flöden
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Alternativa metoder
Klippning av vegetationen

Amfibiemaskin med frontmonteradAmfibiemaskin med frontmonterad 
slåtterbalk modell Truxor
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Alternativa metoder
Klippning av vegetationen

Klippskopa monterad på 
ä ki

2011-02-0430
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Alternativa metoder
Klippning av vegetationen

Klippskopa monterad på 
ä ki
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grävmaskin



Begränsa rensningen så mycket som möjligt

Hellre oftare återkommande punktinsatser än stora 
genomgripande rensningar med längre tidsintervall
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Följ fastställd sektion
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Gräv aldrig i en hårdbotten
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Gräv aldrig i en hårdbotten
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Gräv aldrig i en hårdbotten
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Ta hänsyn till sällsynta arter
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Om möjligt - lämna kvar stora stenar
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Om möjligt - lämna kvar stora stenar
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Spara träd och buskar
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Om möjligt - lämna kvar omkullfallna 
träd och grenarträd och grenar
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Placera rensmassorna varsamt
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Vidta åtgärder mot grumling/slamtransport

Vid risk för skada på särskilt värdefulla vattenmiljöer 

• Rensa vid låga vattenflödeng

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

•Gräv en tillfällig djuphåla för slamavsättning nedströms sträckan 
som skall rensas, gärna på ett ställe som är framkomligt
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Minimera körskador intill diket
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Övervaka arbetet
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Att tänka på föreAtt tänka på före  -
Planera rensningen
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Finns ett behov att rensa?
• rensning bör utföras endast då ett verkligt behov e s g bö ut ö as e dast då ett e gt be o

föreligger och skall ej vara ett självändamål 

• ibland sker det enbart på rutin och i en omotiverad 
städiverstädiver
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Planera rensningen - Bestäm var, när, hur

Omfattningen av dikesrensningen bestäms

Hela sträckan, delsträcka/-or eller punktinsatser –

Gå längs hela sträckan och markera var insatser 
behöver göras på karta och/eller i fält
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Planera rensningen - Bestäm var, när, hur

Ta reda på om skyddsvärd skog/natur (nyckelbiotoper, 
sumpskogar, kärr) finns längs sträckan

- Information kan inhämtas via: 

”Skogens pärlor” - skogsvårdsstyrelsen 
lä t llänsstyrelsen

kommunekolog

lokala fiskevårdsföreningen g

naturvårdsföreningen

Rensa inte diken iRensa inte diken i 
produktionsfattiga/näringsfattiga områden
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Planera rensningen - Bestäm var, när, hur

Val av tidpunkt

- Lämpligast vid lågvattenföring

- Tid: juli-augusti (september) med tanke på fisk (öring/lax) och     
fågelliv

Val av metod

g

- Konventionell rensning med grävmaskin

- Alternativa metoder:
Klippning  

Manuell rensning
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Kontrollera dikningsföretagets handlingar
K t ll fil å h l t ä k k llKontrollera profilen på hela sträckan som skall rensas –

helst genom mätning och höjdavvägning -
fixpunkter måste letas fram !
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Tillstånd, anmälan och samråd

Anmälningsplikt: om fisket kan skadas

Samråd med:

- länsstyrelsen

- kommunekolog

lokala fiske årdsföreningen och e- lokala fiskevårdsföreningen och ev 
naturvårdsföreningen

Områden med särskilda ArtskyddOmråden med särskilda 
restriktioner

Biotopskydd

Artskydd

8 kap MB Särskilda bestämmelser för 
djur och växtarter

Naturreservat

Naturvårdsavtal

Natura 2000

Artskyddsförordningen 2007:845
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Natura 2000


