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Markavvattning – inte bara diken

• Markavvattning (diken, täckdiken) i 
åkermark vars vatten leds ut i en 
vattenförekomst

• Markavvattning i ett vattendrag

• Rätning av meandrande vattendrag

• Invallning av jordbruksmark runt sjöar 
och vattendrag

• Kulvertering av vattendrag

• Omlokalisering av vattendragsfåran

• Sjösänkningar för att vinna mer 
jordbruksareal
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Leder till miljöpåverkan i form av:
• hydrologisk regim
• morfologiskt tillstånd
• Bristande konnektivitet inom 

vattendrag och sjöar samt mellan 
vattnet och landmiljöerna

• Förändrad näringsretention
• Förändrad nedbrytning av 

bekämpningsmedel
• Förändrat siktdjup
• Förändrade syreförhållanden
• Förlust av habitat
• Förändrade habitat 
• …..



Markavvattning ger många 
positiva effekter
• Bättre syresättning i rotzonen, upptag av näring och tillväxt av grödan

• Torrare jord värms upp snabbare, med kortare tid mellan grodd och 
skörd

• Bättre nedbrytning av organiskt material

• Djupare rottillväxt ökar markvolymen där grödan kan hämta näring

• Mer homogen tillväxt över varje jordbruksblock

• Större variation av gröda kan odlas. Minskad ekonomisk risk

• Minskar risken för skada på grödor vid torka

• Grödan friskare vilket leder till mindre skador på grund av angrepp
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Ekosystemtjänster
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Ska vi ha den vänstra bilden eller den högre?

Källa: Falkenbar et al. 2007: Agriculture, water, and ecosystems: avoiding the costs of going too far



Markavvattning – inte bara diken
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Vattenverksamhet Omfattning
Diken, täckdiken 1 miljon km
Markavvattning i vattendrag ?
Rätning av meandrande
vattendrag

Ca 30 % av svagt 
meandrande till 
meandrande vattendrag

Kulvertering av vattendrag ?
Omlokalisering av
vattendrag

?

Sjösänkningar 1850
Torrläggning av sjöar Ca 650
Invallningar 400-500 invallningsföretag
Förlust av våtmarker 600 000 ha
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Markavvattning i Västra Götaland



Viktigt att skilja mellan diken i åkermark från 
markavvattningsföretag i vattendrag
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Vattendrag – definition?
Vattendrag

• Ett vattendrag är en ytvattenförekomst av inlandsvatten som utan mänsklig 
påverkan till största del strömmar på markytan, men som kan strömma under 
jord en del av sitt lopp. 

• Ett vattendrag har alltid en vattenrörelse från högre belägna till lägre områden 
som drivs av gravitationen, och som vanligen mynnar ut i hav, i en insjö eller ett 
annat vattendrag. 

• Ett vattendrag ingår i ett dräneringsnät och kan permanent innehålla vatten eller 
endast tidvis innehålla vatten i fallet med intermittenta vattendrag. 

• Ett vattendrag består av vattendragsfåran samt, om så förekommer, ett 
svämplan. 

• Vattendragsfåra (enligt HVMFS 2013:19):

• Vattendragsfåra definieras som vattendragets botten samt kanter upp till den 
nivå där vattnet översvämmar omkringliggande närområde och svämplan.
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Dike – definition?

Dike
En längre öppen fåra eller kanal, tillskapad av mänsklig aktivitet i 
ett markområde för att 
(a) permanent sänka grundvattenytan i ett markområde och/eller, 
(b) allmänt bortleda ytvatten från en punkt till en annan 
samt har en vattenrörelse från högre beläget till lägre område 
som drivs av gravitationen. 
Diket definieras av dikesbotten samt dikeskanter upp till den nivå 
där vattnet översvämmar omkringliggande markområde.
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Markavvattning har inneburit 
omfattande förlust av våtmarker
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Kävlingeån, Ref: Länsstyrelsen i Skåne

• Våtmarker är viktiga även för det akvatiska ekosystemet
• Många organismer i vattenförekomsterna har en del av sin 

livscykel på våtmarkerna
• Hydrologiska effekter?



Avvattningens negativa konsekvenser 
– påverkan hydromorfologisk tillstånd

• Påverkan på hydrologisk regim
• Förändringar av infiltration till yt- och grundvatten, effekter på 

flödets dynamik och amplitud. Kan vara både direkt och indirekt.

• Påverkan på de hydrauliska tillståndet i vattenförekomsterna

• Påverkan på morfologiskt tillstånd
• Direkt fysiska förändringar av vattenförekomsten, t.ex. rätning, 

omformning av vattendragsfåran, invallning, underhåll av 
markavvattningen, m.m.

• Indirekta konsekvenser på grund av ändra hydrologiska och 
hydrauliska förhållanden

• Påverkan på konnektivitet
• Bristande konnektivitet uppströms och nedströms på grund av 

ändrade hydrauliska förhållanden. 

• Bristande konnektivitet i sidled, tex invallningar
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Avvattningens negativa konsekvenser 
– påverkan fysikaliskt kemiskt tillstånd

• Påverkan på transport av fast partiklar
• Förändrat siktdjup. Ökad grumlighet

• Påverkan på syretillgången
• Påverkan på näringsretentionen

• Påverkan på syreförhållanden

• Transport av miljögifter
• Nedbrytningshastighet av bekämpningsmedel

• Tranport av bekämpningsmedel
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Hydrologiska effekter av 
avvattning

• Effekter på grund av tätare dräneringsnät
• Effekter på lagringskapaciteten av markvatten
• Effekter på högvattenflöden
• Effekter på låga vattenflöden

Styrande faktorer
• Typ av dränering
• Utbredning och lokalisering av markavvattningen

2014-02-17 Presentationsnamn                                                     Namn 14



Tätare dräneringsnät

• Finns väl dokumenterat samband mellan 
dräneringsnätet täthet och högvattenflödet

• Avrinningsområden med hög andel vattendrag/diken 
per km2 innebär oftast hög andel ytavrinning, lågt 
basflöde och en hydrologisk regim som reagerar 
snabbt på nederbörd. Snabbare transport av vattnet 
genom landskapet.

• Tätare dräneringsnät leder därför till snabbare 
respons på nederbörd och högre amplitud i flöde
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Effekter på lagringskapaciteten
av markvatten

• Effekterna på lagringskapaciteten är helt avgörande 
på jordart.

• Permeabla jordarter kan leda till ökad infiltration som 
i sin tur reducerar flödsamplituden genom relativt 
stora omättade porer (Trafford, 1973).

• Impermeabla jordarter med låg infiltrationskapacitet 
kan leda till kraftigare flödesamplitud nedströms

• Thomasson (1975) It should not be thought that 
drainage measures inevitably cause more rapid 
runoff on all soils.

2014-02-17 Presentationsnamn                                                     Namn 16



Basflödet i vattendrag
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Blå färg
• högt basflöde,
• Långsam respons på 

nederbörd
• MLQ/MQ är högt
• Domineras av infiltration

Röd färg
• lågt basflöde,
• Snabb respons på 

nederbörd
• MLQ/MQ är låg
• Domineras av 

ytavrinning

Vänern



Effekter på högvattenflöden

• Nederbörds intensitet, varaktighet m.m. har stor betydelse samt 
föregående hydrologiska situation (mättnadsgraden i 
markporerna)

• Upp till att markporerna är mättade minskar avvattningen 
konsekvenserna på flödet, medan därefter ökar den effekter. 
(Hazen, 1930)

• Vid kraftig nederbörd, t.ex. frontnederbörd sommartid kan 
infiltrationskapaciteten överskridas och vi får hortonsk
ytavrinning. Dikessystem kan i detta läge påskynda transporten 
genom landskapet.

• Vid kraftig intensiv nederbörd har täckdikning ingen större 
betydelse på flödena (Oberlin, 1981). Beror dock på 
markanvändningen…
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Effekter på höga flöden på 
avrinningsområdesnivå

• Det är inte bara andelen av avrinningsområdet som 
har betydelse utan också lokaliseringen

• Markavvattning i övre delen av avrinningsområdet 
• Ofta morän och isälvsmaterial, brantare terräng. Diken kan öka 

infiltrationskapaciteten och lagringskapaciteten och dämpa en 
häftig flödespuls. 

• Markavvattning i nedre delen av avrinningsområdet
• Ofta finkorniga sediment med dålig inflitrationskapacitet
• Inte ovanligt med markavvattning på svämplan eller 

organogena jordar.
• Kan accentuera flödespulsen.
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Avvattning av torvjordarter

2014-02-17 Källa: Bullock & Acreman, 2003: The role of wetlands in the hydrological cycle 20

Effekt på 
flödespulsen vid 
översvämningar:
69 % ökar
25 % minskar
1 % ingen effekt

Enighet att 
markavvattningen 
ökar den årliga 
avrinningen



Bullock & Acreman, 2003: 
The role of wetlands in the hydrological cycle, en 
sammanställning av 439 våtmarkstudier
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• Våtmarker haren stor effekt för hydrologiska cykeln.
• Våtmarker i övre delen av avrinningsområdet kan förstärka 

amplituden på flödespulsen. (Markavvattning skulle därmed kunna 
öka lagringskapaciteten och dämpa flödespulsen)

• Våtmarker ökar evaporationen (markavvattning minskar den)
• Våtmarker minskar tillgången på vatten under lågvattenföring 

(markavvattning ökar den)
• Våtmarker på svämplan minskar amplituden på höga flöden 

(markavvattning ökar den)



Morfologiska effekter av 
markavvattning i vattendrag
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Markavvattning förutsätter ofta vissa morfologiska 
förändringar.

• Ökad lutning genom fördjupning av fåran och 
borttagande av bestämmande sektion

• Litet friktionsmotstånd i vattendragsfåran från 
bottenstrukturer, vegetation och död ved

• Regelbundet underhåll av sediment som förs in i den 
aktuella delsträckan från uppströms liggande 
delsträckor och från sidan (åkermarken)
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Flödesenergin styr processerna och 
ekologin i diken och vattendrag!

Specifik flödesenergi (W/m) = (ρ * g * Q * S)/fårans bredd

• Utgör motorn som styr alla fysiska processer i diken och 
vattendrag

• Skapar det hydrauliska livsmiljön för akvatiska organismer
• Avgör om det blir erosion eller deposition av material
• Varierar kraftigt med flödet
• I övre delen av avrinningsområdet ofta hög flödesenergi 

=erosion, medan i nedre delen låg energi = deposition
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• Exempel Rätning av vattendrag
• Medelvattenföring = 2,4 m3/s
• Medelbredd = 6,3 m
• Sinositet ursprunglig = 1,45
• Sinositet idag = 1.0
• Fallförlust i vattenförekomsten idag = 1,15 m
• Vattenförekomsten längd idag: 4986 m
• Vattenförekomstens ursprungliga längd: 1,45 * 4986 =  7 230 m
• Ursprunglig fallförlust: 1,15/7230 m = 0,000159
• Lutning idag = 0,00023
• SF ursprunglig: SF = 0,59 W/m2 = referensförhållanden
• SF efter rätning: 0,86 W/m2

• Förändring: 0,59/0,86 = 

31 % ökning av specifik flödesenergi i vattenförekomsten
• = ökad erosion (från kritisk kornstorlek kring 1,8 mm till ca 3 

mm). Leder till erosion i övre delen och deposition i nedre 
delen. Bottensedimenten blir grövre i övre delen.
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Starkt samband mellan vattendragets 
bredd och vattenföringen

För stor fåra =deposition

För liten fåra = erosion i sidorna
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Anna Isberg Storm
Hanna Hassberg

Likartat samband ned till diken

För stor fåra =deposition



Tvåstegsdike – härmar ett 
naturligt vattendrag
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Vanligt dike

Tvåstegsdike



Avbördningskurvor
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Flödesprofil
vanligt dike och tvåstegsdike
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Vanligt dike Tvåstegsdike

Q = 5,1 m3/s Q = 5,4 m3/s

Hydrotekniskt fall  = 10 cm / 100 m
Rak fåra
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Dikets förändring utan underhåll

År 1 vinter, lågflöde

Tjäle

Tjällyftning, nålis

År 1 sommar

Underhåll

År 1 vinter, högflöde

Hög skjuvspänning, erosion

År 2 tidig vår, normal flöde

Glidyta mellan tjäle 
och ofrusen jord

År 2, sen vår, normal flöde

Glidyta mellan tjäle 
och ofrusen jord

År 2, sen sommar, lågt flöde

År 5 sommar, normal flöde

Parabelform

0 5 30
År
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Konsekvenser av markavvattningar
• Konsekvenserna är inte väl utredda, t.ex. avseende:

• Konsekvenser på biologin, hur snabbt den återhämtas sig efter 
ett underhåll

• Processerna efter ett underhåll
• Långsiktiga hydromorfologiska effekter
• Effekter på näringstransporten och retention

• Egenkontrollen är eftersatt
• Brister konsekvenser efter underhåll och förberedande arbete 

inför ett underhåll

• Skillnader mellan täckdiken och öppna diken som 
ansluter till vattenförekomster

• Värdet av olika former av skyddsåtgärder

2014-02-17 Presentationsnamn                                                     Namn 32



Tänkbara åtgärder som minskar miljöpåverkan i 
framförallt vattendrag
Åtgärder som förbygger underhållsbehovet

• 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.
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• Funktionell kantzon utifrån risk för ytavrinning och 
flödeskonvergens

• Fast peglar finns uppsatta, minst i början och slutet av 
markavvattningen

• Större områden av erosion i fåran är analyserade och 
åtgärder är genomförda

• Egenkontrollprogram finns fastställd
• Förändring av bottens nivå som inte beror aktivt underhåll
• Förändringar av kanternas morfologi
• Förekomst och omfattning av sedimentation inom 

markavvattningsföretaget
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Tänkbara åtgärder som minskar miljöpåverkan i 
framförallt vattendrag
Åtgärder som förbygger underhållsbehovet



• Sedimentfickor i börjar av markavvattningsföretaget för 
att fånga in sedimenttransport från ovanliggande 
delsträckor

• Beskuggning med träd och buskar längs 
vattendragsfårans ena kant (skapar vattenvegetation 
som fångar in sediment, minskar algtillväxt som i sin 
tur dämpar konsekvensen av höga näringshalter)

• Förekomst av intensiv erosion i vattendragsfårans kant 
inom markavvattningsföretag minskas genom 
biologiska erosionsskydd. (minskar tillflödet av 
sediment som behöver tas bort i underhållet)
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Tänkbara åtgärder som minskar miljöpåverkan i 
framförallt vattendrag
Åtgärder som minskar underhållsbehovet



• Fixpunkter finns anlagda i närheten av 
markavvattningsföretaget för att säkerställa att 
underhållet inte går utanför det givna tillståndet och för 
att relatera till underhållsplanen

• Underhåll genomförs endast med GPS utrustad 
maskin

• Grävmaskinen är utrustad med skopa som är 
dimensionerad för storleken på vattenförekomsten

• Grävarbete genomförs så att skada på fårans kanter 
minimeras.
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Tänkbara åtgärder som minskar miljöpåverkan i 
framförallt vattendrag
Åtgärder som minskar påverkan vid underhållet


