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Inledning
Bra balans mellan vatten och luft i marken är en förutsättning för ett gott odlingsresultat. För
att uppnå denna balans behöver marken vara lämpligt dränerad för en god rotutveckling samtidigt som vatten behövs i form av regn eller bevattning under odlingsperioden. Vattnets rörelser formas av landskapet och känner inte några fastighetsgränser vilket medför att lantbrukarna behöver samarbeta för att hantera vattnet i diken och kanaler.
Vattnets infrastruktur i landskapet idag har vuxit fram som en produkt av samhällets ambitioner att tryga landets livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas behov av att främja förutsättningarna för en god skörd. De frågor som var aktuella när de stora utdikningarna gjordes, från
slutet av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet, var andra än idag när miljöaspekter beaktas
i högre utsträckning. Arvet i form av drygt 500 dikningsföretag behöver underhållas, främst
för att möjliggöra fortsatt odling men även eftersom vägar, bebyggelse m m har anpassat till
vattenvägarna i landskapet.
Arbetet med framtagande av rapporten Vattnet i odlingslandskapet har skett i samarbete mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. Christina Huhtasaari har varit
projektledare och svarar även för rapportens slutliga innehåll efter synpunkter från de deltagande parterna. Under arbetets gång har strategiska problemområden identifierats och förslag
till möjliga åtgärder tagits fram.
De deltagande parterna har under arbetets gång uttalat ambitionen att rapporten ska ge en
grund för fortsatt god samverkan där och där förståelsen för parternas olika roller är en viktig
del.
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Sammanfattning
Rapporten Vattnet i odlingslandskapet behandlar vattenfrågan både ur ett lagstiftningsperspektiv och ur ett jordbruksperspektiv. Här finns även en översikt över andra pågående arbeten som rör vattenfrågor. Särskilt intressant är att den nationella livsmedelsstrategin behandlar
vattnet i odlingslandskapet ur perspektivet att jordbruksmarkens bördighet bör behållas och
utvecklas. I framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen för Gotland behandlas,
förutom långsiktiga vattenförsörjningsfrågorna, även frågor kring vattenförsörjning till lantbrukets djur. Vattnet i odlingslandskapet och Regional Vattenförsörjningsplan Gotland ger
tillsammans en helhetsbild över vattenfrågor som berör jordbruket utan att överlappa
varandra.
Rapporten beskriver
•
•
•
•

klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket
nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar
markavvattningens påverkan på grundvattnet
lagstiftning som styr vattenet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget

En probleminventering har skett genom diskussioner med LRF respektive länsstyrelsen och
problembeskrivning ur respektive organisations perspektiv har tagits fram. Därefter har strategiska områden att arbeta vidare med identifierats. Ett förslag till handlingsplan med åtgärder/aktiviteter, ansvarig för att initiera att aktiviteten genomförs samt tidplan tagits fram.
Förslagen rör fyra huvudområden
•
•
•
•

Ny markavvattning
Underhåll av dikningsföretag
Lagring av vatten
Biotopskydd och artskydd

Två förslag
Elva förslag
Sex förslag
Två förslag

Arbetsgruppens förslag har presenteras och diskuteras vid en work-shop där inbjudna lantbrukare samt representanter för vattenråden fick lämna synpunkter på förslagen samt föreslå ytterligare åtgärder. Sammantaget kan konstateras att förslagen mottogs väl samt att det finns
förväntningar att förslagen till åtgärder omsätts i praktisk handling. En förståelse finns för att
vissa förslag, särskilt pilotprojekten, inte kan genomföras utan extern finansiering. Arbetsgruppens mål är att följa upp strategin med handlingsplan några gånger per år och fortlöpande
uppdatera när behov finns.
Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius, Mats Bondeson samt Petter
Engström från LRF. Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms, Frida Eklund och Gösta Cedergren har representerat Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har
representerat Region Gotland.
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Förutsättningar för strategin
Varför behövs en strategi för vattnet i odlingslandskapet?
Jordbruket är en viktig näringsgren på Gotland. Primärproduktionen omsätter väl över en
miljard kronor årligen och sysselsätter nästan 3 900 personer på cirka 1 500 företag. 1 Förutom
livsmedelsproduktionen genererar jordbruket även ett öppet landskap som är av betydelse för
såväl gotlänningar som besökare till Gotland.
För att växtodlingen ska fungera krävs i första hand att marken har en välfungerande dränering så att växternas rötter har god tillgång till både luft och vatten så att upptaget av näringsämnen ska fungera väl. Därutöver har tillgången till vatten för bevattning avgörande betydelse
för odlingssäkerheten, främst vid odling av potatis och olika trädgårdskulturer. Med kommande klimatförändringar, både vad gäller längre vegetationsperiod samt ändrat nederbördsmönster, kommer både markavvattning och bevattning att bli än mer betydelsefulla än
de redan är.
Odlingslandskapet i form av åker- och betesmark uppgår till drygt 110 000 ha vilket utgör 1/3
av länets yta. Sammanlagt används 70 % av landytan till jord- och skogsbruk. Det är här
merparten av infiltrationen av nederbörden sker och det är via naturliga vattendrag samt anlagda diken och kanaler vattnet leds genom landskapet och slutligen når Östersjön.
Nederbörden på Gotland uppgår till 500-600 mm, en del tas upp av växterna eller lagras som
grundvatten, resterande 150 – 200 mm rinner ut i Östersjön. Det finns alltså ett stort nederbördsöverskott som skulle kunna tas om hand men det kräver anlagda lagringsdammar om det
skall kunna utnyttjas. Grundvattenuttag är inte en möjlighet för jordbruksbevattning utan för
jordbrukets del är möjligheten att ta ut ytvatten under högflödesperioder (oktober-mars) det
som står till buds.
Under sommaren 2016 rådde stor vattenbrist på Gotland och restriktioner om användning av
kommunalt vatten infördes.
SGUs grundvattenmätningar under perioden 1992 – 2015 visar att den högsta grundvattennivå
i Isums ligger 0,5 m under markytan vilket inträffar i januari för att sedan sjunka till cirka 1,7
m under markytan när den är som lägst i november. Isums är att betrakta som ett exempel på
ett litet grundvattenmagasin. Motsvarande mätningar i Hemse visar att grundvattennivån ligger cirka 90 cm under markytan när nivå är som högst och på cirka 2,4 m när den är som
lägst. Hemse utgör ett stort grundvattenmagasin.
I jämförelse med mätningar under perioden 1992 – 2015 låg grundvattennivån 2016 i Hemse
på den lägsta nivån i princip hela året jämfört med tidigare år. För Isums del låg grundvattennivån i stort sett på normala nivåer under första hälften av året för att sedan sjunka till att
ligga betydligt lägre än normalt under andra halvåret.
Eftersom mätningarna har pågått under lång tid blir det tydligt att grundvattenytan kan nå en
högsta nivå och att nederbörd därutöver försvinner i form av avrinning. Se nedanstående diagram som visar variationen under senare år.
Uppmätta grundvattennivåer i ett mindre magasin, Isums nära Roma. X-axeln visar
grundvattennivåer under markytan, och y-axeln visar år 2012-2017. Den svarta linjen är de uppmätta
1
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grundvattennivåerna. Den blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda
linjen är minvärde för perioden 1992-2015. Ett mindre magasin reagerar snabbare på nederbörden,
vilket också gör att nivåerna förändras snabbare. Under 2016 var nivåerna under de normala större
delen av året vid Isums.

Uppmätta grundvattennivåer i ett större magasin, Hemse. X-axeln visar grundvattennivåer under
markytan, och y-axeln visar år 2012-2018. Den svarta linjen visar uppmätta grundvattennivåer. Den
blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda linjen är minvärde för
perioden 1987-2016. Sedan hösten 2015 har uppmätta grundvattennivåerna i Hemse varit mycket
under de normala. Det kom nederbörd i form av snö tidigt i november 2016, vilket hjälpte till att höja
grundvattennivåerna under senare delen av 2016.

Pågående arbeten som rör vatten på Gotland:
Strategin för vattnet i odlingslandskapet är en pusselbit i beskrivningen av vatten på Gotland.
Fokus för strategin har främst sikte på markavvattning och lagring av vatten för lantbruksoch trädgårdsföretagens behov. En grödas som utvecklas väl och kan skördas under goda betingelser ger det lägsta näringsläckaget till Östersjön. Strategin kompletterar därför övriga
planer som i hög utsträckning har siktet inställt på vattenförsörjning till boende och besökare
samt för möjligheter till byggande på Gotland.
Regional Vattenförsörjningsplan Gotland syftar till att ta ett helhetsgrepp över Gotlands försörjning, visa hur klimatförändringar kan påverka vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länets viktigaste vattenresurser och bristområdena. Vidare ska
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planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen. Planen omfattar även vattenförsörjning till lantbrukets djur. I de allra flesta fall
används enskilda vattentäkter på lantbruksföretagen men det förekommer även att gården är
ansluten till det kommunala ledningsnätet samt att vatten hämtas vid bristsituationer från
kommunala tappställen. Viktigt att notera den kommunala skyldigheten att ordna vattentjänster endast omfattar skydd av människors hälsa och miljön, inte företagens behov av vatten. 2
Inom Region Gotland behandlas vattenfrågan i det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, i Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 och därtill
hörande fördjupade översiktsplaner för olika delar av Gotland. Vidare i Vattenplan för Gotlands kommun (rev. 2005) samt i Långsiktig plan för vatten- och avloppsutbyggnad på Gotland 2014–2022. Arbetet med att revidera den sistnämnda inleddes våren 2017. Den nya VAplanen kommer ha både en strategisk del samt en teknisk del med prioriteringar av utbyggnadsordning för det kommunala nätet. Delar av de strategiska vägvalen beskrivs i tidigare
antagna dokument, exempelvis den dagvattenstrategi tekniska nämnden antog i mars 2017.

Hur har strategin tagits fram?
Arbetet med strategin har skett genom deltagande från LRF, länsstyrelsen och Region Gotland. Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius samt Petter Engström
från LRF samt av Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms och Gösta Cedergren från Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har representerat Region Gotland. Parterna har träffats vid tre tillfällen under hösten 2016 och vintern 2017. Diskussioner
har därutöver skett inom länsstyrelsen samt inom LRF för att identifiera vilka problemområden som strategin bör fokusera på. LRF har anordnat en work-shop med ett 20-tal deltagare där SLU beskriv klimatförändringens inverkan på växtodlingen och LRF redogjorde för
vattenrättsliga frågor. Därutöver har Region Gotland lämnat information om avloppsvatten
för bevattning. Utkastet till strategin har presenterats den 6 april för lantbrukare samt representanter för vattenråden inbjudna av LRF samt representanter för länsstyrelsen och regionen.
Kunskapsunderlag från Jordbruksverket, SMHI, SGU, Naturvårdsverket och SLU har använts
för att beskriva klimatförändringens inverkan på växtodlingen och kraven på fungerande dränering. De frågor som rör vatten i den regionala mat- och livsmedelsstrategin samt i den
nationella livsmedelsstrategin beskrivs även i korthet.

Avgränsning
Rapporten berör endast vattnet i odlingslandskapet, dvs. inte vattenfrågor i skogen. Huvudinriktningen är att fånga frågeställningar som i huvudsak ligger utanför kommunal planering
eller redan behandlas i ovan redovisadearbeten. Kopplingar görs till aktuella strategier som
den regionala mat- och livsmedelsstrategin. (beslutad oktober 2016) samt den nationella
livsmedelsstrategin (presenterades januari 2017). Naturvårdsaspekter och klimatpåverkan på
grund av odling har inte ingått i uppdraget och behandlas inte i rapporten.

Koppling till En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2015
I den regionala mat- och livsmedelsstrategin redovisas att det mest påtagliga i kartläggningsarbetet har varit de stora möjligheterna till fortsatt utveckling av mat- och livsmedel på Gotland. Primärproduktionen, dvs. lantbruket och trädgårdsnäringen är en bas för åtminstone de-

2
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lar av förädlingsindustrin. Dessutom finns ett starkt beroendeförhållande mellan primärproduktionen, förädlingsföretagen och besöksnäringen. Förutom avsaluprodukter från lantbruksoch trädgårdsföretagen behålls ett öppet landskap med ekosystemtjänster samtidigt som ett
attraktivt öppet landskap är betydelsefullt för både de boende och för besöksnäringen. I
SWOT-analysen lyfts följande frågor fram som har betydelse för arbetet med strategin för
vattnet i odlingslandskapet:
Goda betingelser för primärproduktion
Förädling är en vattenkrävande verksamhet.
Brist på vatten av god kvalité vid förädlingen
Nya och längre säsonger (bl. a längre vegetationsperiod i ett förMöjligheter
ändrat klimat)
Potential för ökad produktion inom lantbruks- och trädgårdsföretag
Vattenbrist
Hot
Gemensamt för primärproduktionen och förädlingsindustrin är att tillgången till vatten är en
kritisk faktor. För lantbruks- och trädgårdsföretag handlar vattenfrågan både om att skydda sig
mot vatten i form av fungerande markavvattning samt om tillgång till vatten för djuren och för
bevattning. Det handlar det ofta om åtgärder som kan göras på det egna företaget eller i samverkan med andra som berörs av samma dike eller kanal.
Styrkor
Svagheter

Koppling till den nationella livsmedelsstrategin
Den nationella livsmedelsstrategin 3 anger inriktningen för politiken fram till 2030 med en
handlingsplan 4 för som sträcker sig fram till 2019. Propositionen avses att läggas fram till
riksdagen för beslut före sommaren 2017.
Ur kortversionen av En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet.
”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska produktionen, förutsätter att
företagen har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen
behöver hänsyn tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett landskapsperspektiv bör stärkas”.
I utredningen konstateras att regelverket kring jordbrukets markavvattning är komplext och
svåröverskådligt och att kunskap behövs både hos regionala och lokala myndigheter samt hos
privata aktörer om hur vattnet rör sig i landskapet och vilken effekt det får på den produktiva
jordbruksmarken.
I dag finns få nationella experter inom området lantbrukets hydroteknik. Därmed saknas kompetens om och förståelse för jordbruksmarkens behov av dränering, markavvattningssystemens uppbyggnad i landskapet och hur systemen påverkar både stad och land.
Regeringen gör bedömningen att det mot bakgrund av de identifierade kompetens- och kunskapsbehoven och krav på landskapsansats i hantering av vatten i jordbrukslandskapet finns
ett behov av att stärka kompetensen kring dessa frågor för att få till stånd en mer strategisk
3

Kortversion av regeringens proposition 2016/2017:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet
4
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
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och systematisk hantering av vattenfrågorna. En stärkt kompetens kan även förbättra möjligheterna att följa kunskapsutvecklingen på området, sprida kunskap och identifiera behov av
förändringar.
I handlingsplanen för livsmedelsstrategin återkommer vattenfrågorna under rubriken Säkerställa produktionsresurserna:
”Kunskapsspridning och kompetenslyft bland rådgivare, myndigheter och lantbrukare för
bättre vattenhushållning, markbördighet och säkra jordbruksmarkens produktionsförmåga för
ökad produktivitet.”

Klimataspekter
Klimatförändringar kommer att påverka det svenska jordbrukets produktionsförmåga på ett
positivt sätt genom att vegetationsperioden blir längre och andra grödor och sorter kommer att
kunna odlas framöver. Förändringarna av nederbördsmönstret som förutspås kommer även att
ställa nya krav på jordbrukets markavvattningsanläggningar. Det kommer också att medföra
behovet av vatten för bevattning kommer att öka. Behovet kan täckas genom lagring av vatten
i dammar men även att ta tillvara möjligheten med underjordisk bevattning.
Nedanstående avsnitt baseras till största delen på två rapporter från Jordbruksverket.
Den ena 5 rapporten beskriver vilka effekter det förändrade klimatet kommer att ha för jordbruket i Sverige. Förändringarna av medeltemperatur, vegetationsperiodens längd samt nederbörd görs i ett generationsperspektiv (2011-2040) där underlag från Rossby Centre 6, SMHI
har använts.
Den andra rapporten 7 är redovisning av ett regeringsuppdrag. Där görs en översyn av vad som
krävs för att anpassa markavvattningsanläggningar i form av täckdikning och öppna diken till
ett nytt klimat. Både teknisk utformning och dimensionering samt juridiska frågeställningar är
belysta.

Jordbrukets utveckling i ett nytt klimat
SMHI har upprättat klimatscenarier utifrån länsvisa klimatanalyser 8. Följande bedömningar är
beskrivna i rapporten utifrån antagandet om begränsade utsläpp av växthusgaser (RCP4.5).
Parameter
Vegetationsperiodens
längd

5

Medeltal 1961-1990 Variation
211 dagar

Vinternederbörd

164 mm

170 – 290 dagar
perioden 1961 –
2013
70 – 250 mm

Vårnederbörd

111 mm

35 – 200 mm

Bedömd
förändring
Ökning med två
månader till slutet av
2000-talet
Ökning med 20–
40%
Ökning med 20-30%

Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i
Sverige
6
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning
7
Jordbruksverket (Rapport 2013:14) Jordbruksverkets vattenanläggningar i ett nytt klimat
8
Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier. SMHI Klimatologi Nr 31, 2015
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Sommarnederbörd

156 mm

Höstnederbörd

195 mm

Perioden 1991-2013
har varit blötare än
referensperioden
100 – 350 mm

Ökning med 20-30%

Ökning med 15-20%

Nederbörden bedöms alltså att öka under alla årstider.
Tillrinningens dynamik:
Högre flödestoppar vintertid medan vårflödet minskar/försvinner eftersom mindre mängd
nederbörd kommer att lagras som snö. Längre säsong med låga flöden eftersom vegetationsperioden blir längre och därmed kan växterna ta upp vatten längre tid, dvs. vattnet når inte
grundvattnet och vattendragen.
Marktorka 9:
Bedömningarna baseras på medelvärdet av varje års lägsta markfuktighet under perioden
1963-1992. Under den perioden rådde torka med, i medeltal, 16 dagar på Gotland. Bedömningen är att antalet dygn med marktorka kommer att öka med 20-27 dygn under perioden
2021-2050, dvs. mer än en fördubbling jämfört med referensperioden. Torkperioden förväntas
bli längre i kustområdena jämfört med det inre av Gotland.
Maximal 7-dygnsnederbörd:
Ett index för årets största 7-dygnsnederbörd kan användas för bedömningar av förändringar i
vattenflödet i små och medelstora naturvattendrag och diken. Medelvärdet för perioden 19611990 är 60 mm med stora variationer mellan åren. Bedömningen är att 7-dygnsnederbörden
kommer att öka med 30-40 % till slutet av seklet, dvs. det blir fler tillfällen med kraftig
nederbörd. Bedömningen är att mer nederbörd kommer att variera över ön, mer över de inre
delarna samt i nordväst, jämfört med kustområdena.
Klimatförändringens effekter för växtodlingen
I de klimatförändringsscenarier som studerats kommer det förändrade klimatet att påverka jordbruket i Sverige på ett i huvudsak gynnsamt sätt i ett 25-årsperspektiv. Växtodlingen anpassas
succesivt till de nya möjligheter som uppkommer för grödor som kräver längre vegetationsperiod och andelen höstsådda grödor bedöms också öka. Dessvärre uppkommer en sämre
situation ifråga om skadeinsekter och ogräs. Dessa förändringar sker i sådan takt att de förändringar som jordbrukarna behöver göra kan ske successivt med nya grödor/sorter, ny teknik
och anpassad odlingsteknik för att hantera skadegörare och miljöbelastning. Ett område där det
redan nu kan vara angeläget med ökad uppmärksamhet gäller vattenhushållning, dvs. avvattning
och möjligheter till bevattning. Investeringar inom dessa områden har lång avskrivningstid 10.

Markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat
För vattenhushållningen i odlingslandskapet är det nödvändigt att redan idag ha i åtanke de
nya behov som klimatförändringar kan föra med sig. En nyinvestering i täckdikning har lång
avskrivningstid och det nya nederbördsmönstret behöver finnas i åtanke vid planeringen av
täckdikningen. Livslängden på en täckdikningsanläggning kan uppskattas till 50 – 100 år. Det
innebär att 1-2 % av den täckdikade arealen skulle behöva göras om varje år.

9

Marktorka i framtiden – en sammanställning för södra Sverige. SMHI Rapport nr 2014-33

10 Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i

Sverige
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Med förlängd växtsäsong, ökade vattenflöden vår och höst samt mer intensiva regn sommartid
ställs nya krav på befintliga diken och täckdiken. Dels kan äldre täckdikningar inte längre leva
upp till de nya krav som ändrat nederbördsmönster kräver, dels krävs att underhållet av öppna
diken förbättras för att hantera intensiva regn sommartid. Trots att sommarflödena är lägre än
vinter/vårflödena så är risken för grödan avsevärt större sommartid. Effekten på grödan vid ett
intensivt regn påverkas i hög utsträckning av hur mycket vegetation som finns i diket, dvs. hur
snabbt diket kan leda undan nederbörden till den nivå som är lämpligt för grödan. Översvämningar/högt grundvattenstånd efter stora nederbördsmängder under en kort perioden (maximal
7-dygnsnederbörd) kan förstöra skörden, ökar risken för utlakning av växtnäringsämnen och
skapar problem i samband med skörd och jordbearbetning.
Illustration över vattennivån vid täckdikning 11.

Om dessa nederbördsmängder bidrar till påfyllningen av grundvattnet beror på hur torrt det är
i marken före regnet, dvs. om vegetationen hinner tar upp nederbörden innan grundvatten
bildas. Om regnet kommer efter en torrperiod uppkommer även risken att nederbörden inte
hinner infiltreras i marken utan avgår som ytvattenavrinning.
Statistik
Gotlands åkerareal 12
Årtal
1951
1975
1985
1995
2001
2013

Antal hektar åker
84 902
82 400
83 475
86 679
85 355
85 749

Som synes har åkerarealen varit tämligen konstant de senaste 60 åren. Arealer har tagits ur
bruk medan omläggningen av skog till åker har tillfört ny åkerareal. Under perioden 2010-

11 Ur Greppa näringen: Dränering Vad behövs för att odla? Jon Wessling LRF
12

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f279bc9-78e127837625
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2013 anmäldes 500 ha skog för omläggning till åker på Gotland vilket är 25 % av den totala
anmälda arealen för Sverige 13.
Enligt enkäten Dränering av jordbruksmark 2013 14 bedömer jordbrukarna på Gotland att 40
% av åkerarealen är systemtäckdikad och att 72 % av arealen har tillfredställande dränering.
Vad gäller behovet av nytäckdikning eller omtäckdikning så uppger lantbrukarna att 36 % av
åkerarealen har detta behov, dvs. cirka 30 000 hektar behöver åtgärdas men att endast cirka
5 000 hektar kommer att genomföras inom kommande 5-årsperiod. Det är alltså en stor
skillnad mellan behovet och vad som kommer att genomföras.
En genomgång av kartoteket över täckningsplaner som fått statligt stöd under perioden 19301989 för socknarna Martebo, Roma och Stånga visar att totalt 1 200 ha täckdikades med statligt stöd under denna period med en jämn fördelning mellan de olika årtiondena, dvs. inget
årtionde utmärkte sig med särskilt hög aktivitet. Genomgången syftade till att bedöma om
täckdikningsaktiviteten har varierat i jordbruksintensiva socknar under perioden. Det syns
alltså ingen skillnad mellan när den mer arbetskrävande tegelrörsdikningen ersattes av mer
maskinell plaströrstäckdikning på 1960-talet.
Jämfört med hela riket visar enkäten att andelen åkermark med tillfredställande dränering är
lägre på Gotland. Detsamma gäller i jämförelse med det produktionsområde Gotland tillhör,
Götalands mellanbygder. Där är bedömningen att 80 % av åkerarealen har tillfredställande
dränering jämför med 72 % på Gotland.
Vad gäller om åkermarken ingår i ett eller flera dikningsföretag visar enkäten att Gotland har
högst andel i landet, 59 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder. Dessvärre är andelen
dikningsföretag med aktiv styrelse endast 48 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder.
Andelen där man inte vet om det finns en aktiv styrelse är lika stora.
Enkäten visar tydligt att täckdikningsbehovet är kraftigt eftersatt i hela landet och att situationen är sämre på Gotland jämfört med produktionsområdet i övrigt. Eftersom täckdikning
förutsätter att huvudavvattningen i form av större diken och kanaler fungerar är förhållandet
att det saknas en aktiv styrelse i dikningsföretagen problematisk.
Detta förhållande avspeglar sig också i behovet av underhåll av öppna diken. På Gotland uppger 27 % av de tillfrågade att de inte vet om det finns behov av underhåll av de öppna dikena,
vilket är högst i landet. På frågan om underhåll har skett under den senaste 5-årsperioden av
någon del av de öppna dikena svarar 42 % att så har skett vilket är lägre än inom produktionsområdet som helhet. Det framgår också att underhållet inom den senaste 10-årsperioden ligger
lägre på Gotland (57 %) jämfört med 66 % inom produktionsområdet.
Sammantaget visar enkäten att Gotland i jämförelse med Götalands mellanbygder har
•
•
•
•

13

större täckdikningsbehov
lägre andel åker med tillfredställande dränering
större andel dikningsföretag vilket kräver samverkan mellan lantbrukarna
sämre kännedom om det finns underhållsbehov av öppna diken

Länsstyrelsen. Rapporter om natur och miljö 2014:1 Omläggning av skog till åker på Gotland 2010 – 2013
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:904223/FULLTEXT01.pdf
14
Statistiska meddelanden JO 41 SM 1402

13
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•

lägre andel genomförda underhållsåtgärder under den senaste 10-årsperioden

Bevattningsbehov i ett nytt klimat
En längre vegetationsperiod kan leda till ökad produktion och odling av fler växtslag. Torrare
somrar gör att behovet av bevattning kommer att öka, dels för specialgrödor som grönsaker
och potatis men även för oljeväxter och vall.
Ytvattentillgången är mycket begränsad sommartid eftersom diken och kanaler är torra stora
delar av sommaren. Däremot finns stora möjligheter att leda av ytvatten under högflödesperioden vinter/vår och fylla anlagda vattenmagasin. En sådan åtgärd är värdefull ur miljösynpunkt eftersom näringsämnen som finns i vattnet tas om hand i stället för att det rinner ut i
Östersjön. I samband med bevattningen uppkommer även en positiv miljöeffekt eftersom
markens näring kan tas upp av växterna genom att vattentillgången säkerställs även under
torra perioder. På så sätt minskar även risken för utlakning eftersom näringen bortförs med
skörden.
Förutom att lagra bevattningsvatten i dammar kan tekniken
med underjordisk bevattning tillämpas där jorden är lämplig
för det. Tekniken innebär att reglerbara luckor installeras i ett
öppet dike/kanal. Efter avslutat vårbruk höjs luckan och
vattennivån i diket höjs till lämplig nivå. Biologiska aspekter
för hur mycket vatten som bör släppas förbi luckan behöver
beaktas.

Dämt dike i Snodderåns dikningsföretag vid Mästermyr.
Foto: Länsstyrelsen.

Vattenanläggningar på Gotland – en nulägesbeskrivning
Dikningsföretag på Gotland
Den stora torrläggningsperioden på Gotland skedde mellan 1880 och 1920. Orsaken till det
var
•
•
•
•
•
•

Laga skiftet hade genomförts och minskat ägosplittringen
Kommunikationer till fastlandet - jordbruksprodukter kunde säljas
Tillgång till konstgödsel - myrarnas näringsbrist kunde hanteras
Ångmaskinen gjorde att vattendrivna sågar inte längre behövdes
Dikningslagen 1879 - förutsättningarna för avvattningen blev klarlagda
Livsmedelsbrist – 8 % av befolkningen utvandrade 1881-1890
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Under perioden 1880-1920 genomfördes 500 laga kraftvunna syneförrättningar. 15 Den sista
stora förrättningen gällde Lina myr som påbörjades 1947 och avslutades 1958.
Många av förrättningarna har gjorts om efter att den första förrättningen gjordes. Gemensamt
för gällande förrättningar är att de i regel inte har omprövats vad gäller kostnadsfördelningslängden trots att fastighetsförteckningen i den gällande förrättningen är inaktuell.
Dikningsföretagen ska ha en styrelse som sköter dikningsföretagets angelägenheter och aktuell styrelse ska även vara registrerad hos länsstyrelsen. Här finns stora brister. Dels kan ”styrelsen ha somnat in”, dvs. det finns ingen aktiv styrelse. Dels kan styrelsen ha glömt att registrera sig hos länsstyrelsen. I dagsläget finns cirka 90 kontaktpersoner eller styrelser registrerade hos länsstyrelsen.
Dräneringsenkäten 2013 visar att så många som 50 % av de tillfrågade uppgav att de visste att
fastigheten ingår i ett/flera dikningsföretag men att det inte finns en aktiv styrelse (32 %) eller
att man inte vet (20 %) om det finns en aktiv styrelse.

Täckdikning
I dagsläget är cirka 40 % av åkerarealen på Gotland systemtäckdikad. Genom systemtäckdikningen uppnås en jämn upptorkning på fältet och växterna får goda betingelser genom en bra
balans mellan luft och vatten i marken. Dränering gör även att risken för jordpackning minskar och ger bättre framkomlighet under vårbruk och i samband med skörd.
Täckdikning skedde med tegelrör fram till 1960-talet, därefter har främst plaströr använts.
Under 1990-talet minskade täckdikningen drastiskt i hela landet. Omläggningen till ny livsmedelspolitiken gjorde att intresset för markinvesteringar sjönk även på Gotland. Med ny teknik har intresset återigen ökat men omfattningen under den senaste fem-årsperioden är lägre
än hälften jämfört med de planer som uppgavs i dräneringsenkäten. Behovet av täckdikning är
stort framöver.

Lagring av vatten
Antal domar för jordbruksbevattningsändamål
År
Ytvattenuttag
1970-1979
14
1980-1989
17
1990-1999
1
2000-2009
2
2010-2014
1
SUMMA
35

Grundvattenuttag
1
1

Tillståndet används ej
1
2
1

2

4

Exempel på villkor som finns i domen Maximal volym vatten som får ledas bort, endast två
domar har gränser som överstiger 100 000 m³
•
•
•

15

Maximalt antal liter/sek ytvatten under angiven period som får ledas bort eller
grundvatten som får pumpas upp
Minsta flöde som måste släppas förbi i diket i samband med ytvattenuttaget
Maximal fyllningshöjd i dammen

Gutabygd 2013
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Det stora antalet domar 1970 – 1989 beror troligen på den teknikutveckling som skedde när
bevattningsmaskinerna introducerades på 1970-talet. Den allmänna tillbakagången vad gäller
jordbruksinvesteringar under 1990-talet kommer även till uttryck i det förhållandevis låga
antalet domar efter 1990.

Ur SJV-rapport: Klimatförändringar och bevattningen, Odlingslandskapets tekniska system måste anpassas till
klimatförändringarna

Under 2007 infördes möjligheten för länsstyrelsen att hantera ytvattenuttag som ett anmälningsärende. Detta under förutsättning att vattenytan i den anlagda dammen inte överstiger 5
ha samt att bortledningen av ytvatten högst uppgår till 100 000 m³/år 16. Denna möjlighet har
kommit till användning i samband med anläggning av våtmarker som även kan användas för
bevattningsändamål, investeringar som gjorts med stöd inom landsbygdsprogrammet. Merparten av de tidigare domarna hade alltså kunnat rymmas inom dagens gränser för anmälningsärende. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan dock besluta om nya krav om det visar
sig att dammen/ytvattenuttaget orsakar skada eller olägenhet.
Det är alltid möjligt att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen även om lagstiftningen
för den planerade verksamheten inte kräver detta. Med ett tillstånd har brukaren större trygghet i rätt till vattenuttaget, dvs. ett tillstånd är det enda som gör vattentillgång säkrad och som
ger lagliga rättigheter att bedriva verksamheten enligt det fattade beslutet (vattendomen).
Enligt Vattenplan för Gotlands kommun 2005 har det på Gotland sedan cirka 1990 tillämpats
en metod som innebär mekaniska och biologisk rening i biologiska dammar varefter vattnet
sedan lagras i dammar och kan användas för bevattning av åkermark. Enligt dokumentet sker
detta vid reningsverken i Havdhem, Hemse, Roma, Stånga och Väskinde (reningstypen anges
som Dammar för dessa anläggningar). Volymen bevattningsvatten från dessa dammar uppgår
vid Roma 17 till drygt 500 000 m³, i Väskinde cirka 50 000 m³och vid Hemsedammarna till
100 000 m³ - 200 000 m³ beroende på vilka dammar som har haft tillräckligt lång (5 månader)
lagringstid för att kunna användas till bevattning. Dammen i Havdhem används inte idag för
bevattning och Stångadammen rymmer cirka 75 – 100 000 m³. Därutöver finns en avloppsdamm i Vänge som används för bevattning på i storleksordningen 100 000 m³.
I samband med användning av avloppsvatten för bevattning behöver kvalitetsaspekter beaktas. I Sverige finns inga bindande riktlinjer som reglerar kvalitet av bevattningsvatten. Risker för
16

19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m. m
Varav 200 000 m³ i en privat damm
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smittspridning av främst salmonella är en viktig aspekt att beakta om avloppsvatten används.
Provtagning enligt Region Gotlands kontrollprogram mäter bland annat olika former av kolibakterier och salmonella. Ingen förekomst av salmonella har påträffats under årens lopp.
Halterna av kolibakterier varierar mellan provtagningstillfällena. Restriktioner finns om hur
lång tid som behöver gå mellan bevattning med avloppsvatten och skörd av olika grödor. I ett
internationellt perspektiv motsvarar den svenska tillämpningen de gränser som finns i Tyskland för avloppsvatten med motsvarande kvalité. 18
En översiktlig bedömning av tillgången till vatten för bevattning:
Dammar med dom samt Anmälan om vattenverksamhet

3 300 000 m³

Avloppsvatten för bevattning

1 000 000 m³

Det finns även andra bevattningsdammar som fylls med ytvatten under hösten/vintern och
används för bevattningsändamål. Den totala tillgången till bevattningsvatten uppgår till cirka
5 miljoner m³ enligt uppgift 19 från Ulf Smedberg, Ekeby Smide.

Grundvatten och markavvattning
Definition av grundvattenbildning20
Med naturlig grundvattenbildning avses den genomsnittliga, årliga effektiva nederbörden. Det
vill säga den nederbörd som inte tas upp av växtlighet eller avdunstar och som faller inom ett
grundvattenmagasins tillrinningsområde. Det är den teoretiska gränsen för hur mycket grundvatten som kan tas ut ur det aktuella grundvattenmagasinet utan att magasinets volym av sötvatten minskar.
Hur ser vattenförsörjningen ut på Gotland? 21
På Gotland är grundvattenmagasinen ofta små och den sprickiga kalkstensbergrunden gör att
det kan vara stor skillnad på vattentillgången på olika platser. Det kommunala nätet står för
cirka 50 % av den totala vattenförbrukningen, resterande vattenanvändare tar vatten från enskilda vattentäkter. På Gotland finns närmare 14 000 enskilda brunnar.

Litteraturgenomgång
Publikationen Grundförbättringar, Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättringar gavs ut utav Kungl. Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik
under perioden 1947 – 1976. 22 Syftet var att publicera resultat från vetenskaplig forskning,
försöksverksamhet och praktisk erfarenhet från frågor som rör vattnet inom jordbruket. I tio
artiklar beskrivs förhållanden på Gotland ur olika perspektiv. Nedan en sammanfattning av
olika artiklar av intresse för detta projekt.

18

Beatrix Alsanius, Kunskapsunderlag avseende avloppsvatten för bevattning, Institutionen för Biosystem och
Teknologi, SLU 2014 Dnr 530-3613-14
19
Telefon den 20 mars 2017.
20
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/allmanna-uppgifter-gv/Pages/naturliggrundvattenbildning.aspx
21
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-ochvattenanvandning/vattenlaget%20p%c3%a5%20Gotland/Sidor/default.aspx
22
http://www.slu.se/institutioner/markmiljo/forskning/jordbearbetning/publikationsserier1/grundforbattring/
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Om vattenförhållandena på Gotland 23
Artikeln behandlar i hög utsträckning hur de utdikade myrarna har påverkat vattenförhållandena på Gotland.
Under början av 1940-talet inträffade under ett antal av varandra påföljande år synnerligen
svår torka på Gotland. Myrarna blev hårt uttorkade med svår sprickbildning som följd. Myllan
försvann ner i sprickorna brukningen försvårades. Försök startades av dämning i myrkanalerna för att försöka hålla kvar vårvattnet i kanalerna så länge som möjligt och på så sätt
åstadkomma underjordisk bevattning. Försöken påbörjades 1942 och kom att pågå till 1961
(se Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 1942 –
1961).
Eftersom försöken visade goda resultat medförde det att viss dämning kom att föreskrivas i
domar vid omgrävning och nygrävning av myrkanaler även om vissa praktiska svårigheter har
uppkommit både vid dämningarnas utförande samt vid skötseln av dämmena.

Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland 24
Den 1 april 1952 startade SGU grundläggande undersökningar av Gotlands hydrogeologi.
Genom att samla in uppgifter från brunnsborrningar så skapas med tiden ett omfattande
brunnsarkiv. Metodiken för undersökningarna var densamma som tillämpats i Danmark under
cirka 30 år.
Undersökningens program var att studera grundvattnets förekomst för att få svar på ett antal
frågor, bl. a om hydrotekniska åtgärder har påverkat grundvattenståndet.
Efter två års verksamhet kunde följande slutsatser dras:
•
•
•

•

23

Grundvattensänkningen beror i hög grad på ökad vattenkonsumtion
När den leriga kalkstenen täcks av s.k. pinnlera (moränlera) så kan ingen infiltration
ske genom detta lager eftersom pinnleran är så gott som helt tät.
Inom kalkstensområden varierar vattenståndet kraftigt med nederbörden. Magasinen är
fyllda på våren efter tjällossningen och sjunker sakta från mitten av juni till september
för att sedan åter stiga under hösten och vintern.
Hydrotekniska åtgärder i form av sänkningar av myrar som var lämpliga för odling har
i sig inte haft någon negativ inverkan. Dessa myrar är så gott som helt täta i botten
eftersom de är underlagrade av lera eller bleke. Däremot har kanalerna mellan myrarna
och havet påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna skurit genom vattenförande lager
och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt
större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.

S.O. Berg Om vattenförhållandena på Gotland, sid 185, Grundförbättringar, 1950/51 Nr 4, Årg. 4
Helge Tullström, Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland, sid 243,
Grundförbättringar 1954, nr 4, Årg. 7
24
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Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 19421961 25
Underbevattning kan ske genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler och därigenom höja grundvattenståndet i anslutning till diket. För att det ska kunna ske framgångsrikt
krävs att markytan är någorlunda plan samt att marken har god genomsläpplighet. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven består av blekejord med mer eller
mindre utpräglad sprickbildning.
Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik anlade 1941 ett försök med
möjlighet att reglera grundvattenståndet på Bara myr för att kunna studera sambandet mellan
grundvattenståndet och avkastningen av olika grödor. Försöket sköttes om dagligen och låg
fast under 20 år till 1962.
Skörderesultaten från försöket visar att
•
•

•

Den maximala avkastningen från en vall beror på samspelet mellan grundvattenståndet
och årsmånen (nederbörd, temperatur).
Under torra växtperioder erhölls maximal avkastning av vall vid en grundvattennivå
på 0,15 till 0,45 m, vid normal nederbörd vid 0,45 till 0,75 m samt vid nederbördsrika
perioder vid 0,75 till 1,05 m.
Den praktiska slutsatsen är att en uppdämning av grundvattnet på gotländska myrar
bör som regel vara en produktionsfrämjande åtgärd vid vallodling. Detta gäller även
för våroljeväxter och vårsäd särskilt när försommaren är torr.

Våtmarker vid dricksvattentäkter
SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att förstärka vattenproduktionen genom anläggande av våtmarker och infiltrationsområden intill dricksvattentäkter.
Rapporten 26redovisar sex möjliga metoder för att öka grundvattenbildningen i grundvattentäkternas närområde. De olika scenariorna är
•
•
•
•
•
•

Våtmarker
Dammar
Infiltrationsanläggningar
Sjöar och kalkbrott som magasin
Översilningsängar och meandring av ytvattendrag
Kulvertering av diken och reglerad dränering

Bedömning av de olika metoderna ur jordbrukets perspektiv
Anläggning av bevattningsdammar är en etablerad metod där markförhållandena och tillgången till ytvatten medger detta. En tankegång i rapporten är att anlägga grundvattendammar
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i en dalgång och därigenom skapa en underjordisk damm. Rapporten konstaterar att grundvattendammar nära vattentäkter inte finns i dagsläget och att det bör utredas vidare var sådana
dammar skulle kunna lokaliseras.
En variant av grundvattendammar är att anlägga dämmen i större diken/kanaler. Dämmena
regleras under vegetationsperioden så att grundvattenytan höjs efter avslutat vårbruk och därigenom åstadkoms en underjordisk bevattning under växtsäsongen. Vid stora regn och inför
skörd sänks dämmena och vattnet kan återigen flöda fritt i diket/kanalen. Det skapas på så sätt
en ”marknära grundvattendamm”. Genom denna dämning kan underjordisk bevattning åstadkommas på upp till hundratals hektar om markförhållandena när markförhållandena är lämpliga. Grundvattenbildningen för vattentäktsändamål är troligen mycket begränsad genom detta
förfarande, förutom om det finns grävda brunnar för enstaka hushåll inom dämningsområdet.
Metoden med reglerad dränering åstadkommer i princip samma sak med skillnaden att det
endast är dräneringen på det enskilda fältet/täckdikessystemet som regleras genom att döma
utloppet och därigenom ställa täckdikena under vatten.
Infiltrationsanläggningar där ytvatten under högvattenflödet avleds till områden med fördelaktig infiltrationskapacitet är ett annat scenario som beskrivs. Svårigheten är dock att finna
sådana markområden.
Översilningsängar innebär att lågt liggande områden i anslutning till ytvatten tillåts att svämmas över vid höga flöden samt att diken inte går fram till ytvattendraget utan översvämmar
det lågt liggande området i stället. Detta minskar avrinningen och vattenhastigheten avtar
samtidigt som chansen för att ytvattnet ska bilda grundvatten ökar. Det kan dock vara problematiskt att finna sådana områden eftersom dessa lågt liggande områden i många fall är utdikade våtmarker som är underlagrade av tätande jordlager.
Kulvertering av dike innebär att vattnet leds genom ett rör i stället för i ett öppet dike. Det
öppna diket kan då täckas med jord och den dränerande effekten genom sidorna i diket skulle
delvis då upphöra. Eftersom många diken och kanaler har höga flöden periodvis skulle en
kulvertering kräva grova rör och skulle därigenom bli väldigt kostsam. Rapporten konstaterar
även att den biologiska mångfalden skulle minska eftersom en öppen vattenyta försvinner.
Region Gotland har i skriften Gotlands grundvatten och dricksvatten 27 beskrivit förutsättningarna och utmaningarna inför framtiden för dricksvattenförsörjning via grundvatten. Syftet
är att öka kunskapen om grundvattenfrågor, främst inom gruppen fastighetsägare med enskild
vattenförsörjning. I skriften konstateras att stora områden våtmarker har försvunnit till förmån för livsmedelsproduktion på ny åkermark. Våtmarkerna kan ha bidragit till grundvattenbildning men framför allt har våtmarkerna dämt grundvattenmagasinen och fördröjt avrinningen. Utläckande grundvatten tar sig nu snabbare till havet än tidigare.
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Några slutsatser av litteraturgenomgången
Grundvattenfrågan har studerats och beskrivits ur flera olika perspektiv sedan mitten av 1990talet. Främst har effekten av utdikningen av våtmarkerna varit av intresse. Översiktligt visar
litteraturgenomgången att
•
•
•

•

•

•

Våtmarkerna i sig, på själva våtmarksområdet, inte medverkar i någon större utsträckning till grundvattenbildning eftersom de är underlagrade av täta jordarter
Genom utdikningen har våtmarkens dämmande effekten på grundvattnet minskat och
vattnet rör sig snabbare mot havet än före utdikningen
Kanalerna mellan myrarna och havet har påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna
skurit genom vattenförande lager och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.
På lämpliga områden kan underjordisk bevattning i form av dämning i kanalen efter
avslutat vårbruk främja både skördens storlek, myren långsiktiga produktionsförmåga
och behålla vatten i kanalen under lågflöden med förbättrad biologisk mångfald som
följd.
Den praktiska erfarenheten från de som odlar områden med underbevattning är värdefull att ta tillvara, främst hur olika grödor påverkas av dämningen i kanalen. Ett högt
grundvattenstånd ger ett begränsat rotdjup vilket gör att rötterna har tillgång till en
mindre jordvolym att ta upp vatten ifrån om grundvattennivån blir för lågt.
Åtgärder som kan kombinera behovet av att både gasa och bromsa nederbördens färd
genom marken och vattendragen till havet är värdefulla att utveckla. Åtgärderna
kommer att vara platsspecifika beroende på hur hydrologin ser ut i området.

Lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet
Vattenlagstiftning har funnits i olika former sedan 1200-talet. Detta eftersom fastighetsägare
är beroende av varandra för att åstadkomma dränering av den egna åkermarken. Staten har
genom tiderna stimulerat dikning och samverkansfrågor kring detta genom lagstiftning och
ekonomiskt stöd eftersom det har varit av stor betydelse för landets livsmedelsförsörjning.
Dikningslagen (1879), Äldre vattenlagen (1918) samt Vattenlagen (1983) och nu Miljöbalken
samt Lag (1999:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har under olika tider
styrt markavvattningsfrågor. I Naturvårdslagen infördes bestämmelser 1 juli 1986 om ovillkorlig tillståndsplikt för markavvattning och 1991 infördes förbud mot markavvattning i stora
delar av Sverige. Dessa bestämmelser införlivades i Miljöbalken senare.
Lagstiftningen har alltså gått från att vara inriktad på sjösänkningar och torrläggning av vattensjuk mark till en bredare avvägning mot andra intressen, främst miljöaspekterna. De dikningsföretag som är fastställda i domar eller andra dikningsåtgärder som inte krävde tillstånd
när de genomfördes gäller tills vidare. Omprövning kan ske efter ansökan hos mark- och
miljödomstolen.
Begrepp med juridisk betydelse:
Begreppet vattenanläggning har en juridisk status och är definierat i 11 kap. 4 § MB.
”Med vattenanläggning avses sådan anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till anläggningen.”
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Detta gäller även begreppet vattenverksamhet, definierat i11 kap. 3 § MB. Vattenverksamhet kan, i korta drag, avse
•
•

nyttjande av vatten, t. ex uppföra damm eller leda bort vatten för bevattningsändamål
åtgärder för att avvattna mark när syftet är att varaktigt öka en fastighets lämplighet
för något visst ändamål

Markavvattning är tillståndspliktig enligt 11 kap. 13 § MB, dock är dränering av jordbruksmark genom täckdikning undantagen med vissa restriktioner som största rörstorlek och att det
inte är sannolikt att allmänna och enskilda intressen skadas.
När en markavvattning har genomförts uppkommer en markavvattningsanläggning och om
den är till nytta för mer än en fastighetsägare ägs och underhålls den av en markavvattningssamfällighet, oftast benämnt dikningsföretag.
Underhåll av en vattenanläggning är en grundläggande skyldighet och rättighet för vattenanläggningens ägare, 11 kap. 17 § MB.
Lagstiftningen om biotopskydd 28 reglerar ytterligare en aspekt kring öppna diken. Där framgår att öppna diken omfattas av biotopskyddet och det krävs dispens för att lägga igen diket.

Länsstyrelsens roll inom lagstiftningen
Länsstyrelsen har ett antal olika uppgifter inom området vatten i odlingslandskapet.

Tillstånd till ny markavvattning
Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Dränering av jordbruksmark genom täckdikning
kräver tillstånd endast om det är sannolikt att enskilda eller allmänna intressen skadas.
Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas normalt av länsstyrelsen. Om någon annan
än sökande skall delta i markavvattningen ska länsstyrelsen lämna ärendet till Mark- och
miljödomstolen. Länsstyrelsen får även lämna ärendet till domstolen om andra fastigheter än
sökandes kan komma att beröras.
Länsstyrelsen kan ge dispens från markavvattningsförbudet och ett tillstånd måste alltså föregås av att dispens har beviljats. Skälet för dispens kan vara att våtmarker inte berörs, att åtgärden är en komplettering av tidigare utförd markavvattning där naturvärdena inte försämras
ytterligare eller att bibehålla produktionen på organogena jordar med låga naturvärden.

Underhåll
Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer
skada för allmänna eller enskilda intressen. Det löpande underhållet av en markavvattningsanläggning är normalt en intern fråga för dem som berörs av anläggningen. Om delägarna i
dikningsföretaget är överens om att det inte behöver rensas så finns heller inget krav att göra
det men om en deltagare begär att underhåll ska genomföras så måste styrelsen kalla till
stämma och besluta i frågan. I handlingarna för ett dikningsföretag finns i domen angivelser
om dikets djup och utformning och det är enligt dessa mått som diket ska underhållas. Om
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fördjupningar/förändringar har gjorts före markavvattningsförbudet trädde i kraft den 1 juli
1986 så kan underhållet ske till den nya utformningen.
Om underhållet medför risk för att fisket kan skadas ska detta anmälas till länsstyrelsen.
Om underhållet inte sköts så att enskilda eller allmänna intressen skadas, kan länsstyrelsen
förordna om en syssloman som kan sköta detta tills dess att en styrelse har utsetts. Allt på
bekostnad av dikningsföretaget.

Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för markavvattningsanläggningar. Tillsynen kan initieras
av myndigheten själv eller genom att klagomål kommer in till länsstyrelsen.
Vid tillsynen är det viktigt att säkerställa att underhållet inte medför att avvattningsförmågan
ökar jämfört med gällande angivelser på djup och bredd, att åtgärden genomförs vid lämplig
tidpunkt och att rensmassorna tas om hand på ett korrekt sätt.
Länsstyrelsen kan även ansöka hos mark- och miljödomstolen att få tillståndet till ett övergivet dikningsföretag återkallat om det är viktigt för naturmiljön att det inte längre underhålls.
Länsstyrelsen har även möjlighet att begära att dikningsföretaget redovisar hur egenkontrollen
av företaget ser ut. Av särskilt intresse är att redovisa att underhållsåtgärder sker i enlighet
med tillståndet eller motsvarande laglig grund och att åtgärderna görs på ett ur miljösynpunkt
bra sätt.

Anmälan i stället för tillstånd
Viss form av vattenverksamhet kan anmälas i stället för att ansöka om tillstånd. Detta används
främst i samband med avledning av ytvatten för att fylla en bevattningsdamm. Denna möjlighet tillkom 15 maj 2007 och är ett enklare förfarande än att ansöka om tillstånd. Det gäller att
hålla sig inom begränsningarna om högst 5 ha vattenyta och avledning av 100 000 m³ ytvatten
årligen. Det är dock möjligt att söka tillstånd och få en större trygghet för anläggningen.
Länsstyrelsen har då att ta ställning till om det finns behov av villkor om försiktighetsåtgärder
för den anmälda verksamheten. Sådana kan gälla tid och utformning för ytvattenavledning,
kulturmiljöhänsyn, aspekter som gäller fiskefrågor samt om det finns synpunkter från regionen som behöver beaktas. Åtgärden får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan gjorts.
Den sökande ska själv ta ställning till om enskilda intressen kan skadas. Frågor om ersättning
eller skadeförebyggande åtgärder behöver lösas i en överenskommelse mellan sökande och
den enskilde som kan lida skada. Om en överenskommelse inte kan nås kan anmälningsförfarande inte användas utan det blir ett tillståndspliktigt ärende istället.
Om ett skogsområde kommer att användas för anläggande av damm eller våtmark hanteras
detta i samband med anmälan om denna vattenverksamhet och Skogsstyrelsen informeras
därefter om att området ändrats från skog till våtmark.

Biotopskydd och artskydd
Biotopskyddet är tänkt att skydda vissa mindre mark- och vattenområden i jordbrukslandskapet. Exempel på sådana är vissa öppna diken, dammar eller högst 2 m breda naturliga
bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål ingår inte i biotopskyddet.
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Länsstyrelsen kan bevilja dispens och tillåta igenläggning av öppna diken om åtgärden behövs
för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark 29. Det krävs även att
biotopskyddets syften kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller naturvärden i landskapet. 30

Region Gotlands roll inom lagstiftningen
Uppodling av annan mark till foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Region Gotland beslutar i ärenden med anmälningsplikt för uppodling av annan mark till
åker. Den kommunala nämnden kan utfärda de förelägganden om eventuella försiktighetsmått eller förbud som anmälan föranleder.
Den avverkning som sker med anledning av omläggning av skogsmark till jordbruksändamål
är ingen skogsbruksåtgärd. Avverkningsmomentet ska visserligen anmälas till Skogsstyrelsen
men finns inte något hinder mot att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion är anmälan att betrakta som en formsak.

Problembild ur lantbrukets- och trädgårdsnäringens perspektiv
Samsyn behövs mellan näringen och myndigheterna angående vattnets infrastruktur i landskapet. Dialogen mellan näringen och länsstyrelsen behöver förbättras så att rädslan som idag
kan finnas för att kontakta myndigheten minskas. Det finns behov av rådgivning kring hur en
åtgärd som jordbrukaren planerar kan genomföras där både praktiska och miljömässiga
aspekter beaktas.

Ny markavvattning
Kunskap saknas om befintliga dikningsföretags kapacitet i perspektivet av kommande klimatförändringar.
Marksjunkning har gjort att åkerns marknivå nu är betydligt lägre än när förrättningen
gjordes. Diket kan både behöva breddas, för att kunna hålla mer vatten för att undvika översvämningar, och fördjupas så att markavvattningen återigen når det djup som diket när förrättningen gjordes. Oklart hur de ekonomiska och miljömässiga möjligheterna ser ut för att få
tillstånd till detta.

Underhåll
Det finns många brister i underhåll av diken och kanaler. I de mer intensiva jordbruksbygderna fungerar underhållet och det finns kunniga och aktiva styrelser. I andra fall är underhållet eftersatt. Många av de 550 dikningsföretagen på Gotland är små och berör bara ett fåtal
delägare och då sköts underhållet ofta genom muntliga överenskommelser mellan berörda
istället för genom en formell styrelse.
Kunskapsbrist, främst hos dem som är berörda av dikningsföretaget men inte är aktiva jordbrukare, men även vad gäller juridiska frågeställningar kring dikningsföretaget.
29

Ändring i Miljöbalken, 7 kapitel §11b 2014
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddadeomraden/biotopskydd/vagledning-7-kap-11-mb.pdf
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Kompetensbrist på länsstyrelsen – endast ett fåtal personer har kompetens inom det hydrotekniska området medan den biologiska kunskapen är väl representerad. Behov av balans så att
även praktiska aspekter ur ett jordbruksperspektiv finns med i samband med olika beslut.
Även rådgivning behövs, inte bara tillsyn.
Dialogen med länsstyrelsen behöver förbättras. I samband med att underhåll genomförs kan
det dyka upp oförutsedda problem som kan behöva lösas tämligen snabbt och då behöver
länsstyrelsen ha möjlighet att ställa upp för att resonera om hur situationen kan lösas på ett bra
sätt.
Angeläget med en myndighetstillsyn som sker i båda riktningarna dvs. inte endast när, om
eller hur ett underhåll ska göras utan även att det behöver göras. Alltså påpekanden om att
underhållet är eftersatt och behöver genomföras.
Avrinning från hårdgjorda ytor belastar dikningsföretag utan att de som har nytta av dikningsföretaget är med och betalar för underhållet.

Ytvattenuttag
Frågan kom inte upp till diskussion vid mötet med LRF. Juridiken i form av möjligheten till
anmälan i stället för tillstånd är inte problematisk utan det är mer en ekonomisk fråga att ha
råd att bygga lagringsdammar. För Gotland är det endast realistiskt att ta tillvara ytvatten för
jordbruksbevattningsändamål.

Biotopskydd och artskydd
Handläggningstiden för dispens för igenläggning av öppna diken är lång.
Frågan om kompensatoriska åtgärder behöver lösas i dialog mellan sökande och länsstyrelsen. Grunden för kravet på kompensatoriska åtgärder behöver klarläggas samt beslutsnivån
för dessa frågor. Länsstyrelsen hanterar både dispens från biotopskyddet för igenläggning av
öppna diken samt dispens och tillstånd till ny markavvattning. Detta sker inom tre olika
enheter på länsstyrelsen. Eftersom ändringen i miljöbalken är relativt ny finns många frågeställningar kring hur lagstiftningen tillämpas.
Definition av öppet dike är oklar. Finns det olika definitioner av öppet dike i olika lagstiftningar? Tillämpas definitionen som finns inom stödet till landskapselement inom landsbygdsprogrammet? D.v.s. öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark. Diket ska vara
vattenförande någon del av året samt ska rensas vid behov för att se till att det fungerar.

Problembild ur länsstyrelsens perspektiv
Tillsyn och underhåll
Det är nog inom detta område som flest frågeställningar finns och där insatser kan behöva
göras.
Tillsyn av underhåll av dikningsföretag är en arbetsuppgift för länsstyrelsen. Ett utkast till
checklista för egen kontroll i samband med underhållet är upprättat sedan flera år tillbaka. Det
är dock ett dokument som inte används idag men som vore av värde att få acceptans för bland
styrelserna för dikningsföretag. En av de besvärligaste frågorna ur tillsynsperspektiv är att
säkerställa att underhållet inte innebär att den lagliga profilen (djup och läge) förändras, dvs.
att en ny markavvattning uppkommer. En tanke är att ålägga dikningsföretaget att mäta in den
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senast lagliga profilen för diket om ändringar har gjorts efter förrättningen men före 1 juli
1986. Särskilt viktigt är att identifiera det gränssättande djupet för diket, ofta tröskel i form av
bergsklack. På så sätt kan ett nuläge fastställas som kan utgöra grund för framtida tillsyn.

Anmälan i stället för tillstånd – lagring av vatten
Brist på tillgängliga medel inom landsbygdsprogrammet för stöd till miljöinvesteringen
Anläggande av våtmark för förbättrad vattenkvalité. Stödet uppgår till 90 %, dock högst
200 000 kr/ha våtmark samt högst 1 500 000 kr/objekt (från 1 jan. 2017).
Initialt fanns drygt 9,7 miljoner kronor för denna åtgärd och nu återstår cirka 3,5 miljoner
kronor för programperioden. Osäkert om det kommer att tillföras mer medel under perioden.
Det finns redan inneliggande ansökningar som täcker beloppet.

Strategiska områden att arbeta vidare inom samt motivering
Förslag – Ny markavvattning
Ny markavvattning
•

•
•

Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett
dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara
kommande klimatförändringar.
Initiera pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att hålla kvar vattnet på land men
ändå behålla möjligheterna att odla åkermarken.

Motivering
Kapaciteten hos befintliga diken och kanaler är av stort intresse att arbeta vidare med ur jordbrukarnas perspektiv.
Förrättningarna gjordes i de flesta fall för mer än 50 år sedan och det finns idag kapacitetsbrist
hos många av dem, d.v.s. den dränerande förmågan är för dålig där marken på myrarna har
sjunkit och är idag sämre än det behov jordbruket har.
Det är därför av intresse för jordbruket att ett pilotprojekt kommer till stånd för att därigenom
få kunskap om hur omfattande arbetet är med en ny förrättning för att ändra kanalens djup och
bredd och därigenom åstadkomma samma dränering som den tidigare förrättningen innebar.
Förväntade klimatförändring med stora nederbördsmängder under kort tid under vegetationsperioden motiverar att inte bara kanalbotten behöver sänkas utan även att kanalbredden behöver ökas för att ökas förmågan att leda bort vatten snabbare än idag. Denna typ av nya förrättningar i befintliga kanalföretag har gjorts många gånger tidigare när kapaciteten inter har
räckt till. Det finns i dag behov av både gasa och bromsa samtidigt när markavvattningsfrågor
hanteras. Ett pilotprojekt är därför intressant där både miljökonsekvenser/miljöåtgärder och
markavvattningsbehovet kan tillfredsställas.
SLU har genom sin utbildning av civilingenjörer möjlighet att årligen ge en grupp studenter i
uppdrag att titta på olika hydrotekniska frågor som ett projektarbete under ledning av lärarna
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på SLU. Det är därför en möjlighet värd att ta vara på att få olika frågor belysta. Idén att titta
på ett befintligt dikningsföretag i ett nytt klimatperspektiv är intressant och ligger väl i linje
med det regeringsuppdrag uppdrag som Jordbruksverket har att kartlägga behovet av åtgärder
för att klara markavvattningen av jordbruksmark i ett förändrat klimat. Genom detta studentarbete kan olika frågeställningar belysas och därigenom öka kunskapen om behov av åtgärder
i det studerade dikningsföretaget och, om möjligt, dra generella slutsatser.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Underhåll av dikningsföretag
Underhåll av dikningsföretag
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som visar hur underhållet är
planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag med expertmedverkan
från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar
i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset hos VR att ha en roll med
samordning/information om planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet.
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall är det en bra metod?
Femårigt försök önskvärt med årlig återkommande vassklippning.
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll så att berörda
fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen.
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av
fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag.
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller genom omprövning eller
utrivning dikningsföretag.
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av avrinning från hårdgjorda ytor

Motivering
Underhållet av befintliga diken och kanaler är en fråga där både länsstyrelsen och näringen
ser behov av åtgärder.
Båda parter ser behov av förbättrad kunskap och kompetens inom området. Den tidigare
Lantbruksnämnden hade uppdrag inom både bevattnings- och markavvattningsområdet och
det fanns även statliga stöd inom området. Länsstyrelsen har inte ett sådant uppdrag idag.
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Länsstyrelsen har idag få medarbetare som har kompetens inom det hydrotekniska området
vilket gör att näringen anser att det är svårt att få förståelse för jordbrukets perspektiv.
Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet innebär dock möjligheten att bedriva rådgivning
som en del av tillsynen 31 och detta arbete kan utökas om länsstyrelsen avsätter personella
resurser till det. Dialogen mellan parterna där länsstyrelsens tillsynsansvar och dikningsföretagets ansvar för underhållet kan förbättras. En checklista över vad styrelsen för dikningsföretaget bör tänka på inför ett underhåll kan vara ett sätt att uppnå så god effekt som möjligt,
både ur ett avvattningsperspektiv och ur ett miljöperspektiv, i samband med underhållet.
Underhåll av ett lagligt dikningsföretag kräver inte tillstånd men en kontakt med länsstyrelsen
kan vara värdefullt särskilt om det är problematiskt är att bedöma om fisket kan skadas vid det
planerade underhållet. Detsamma gäller om hur grävningen bör gå till när dikningsföretaget
mynnar ut i havet.
Utbildningsdag för entreprenörer är värdefull, både för kunskapsuppbyggnad och dialog
mellan länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och styrelsen som beställare och entreprenören
som utförare av underhållsåtgärden.
Utbildningsinsatser gentemot aktiva jordbrukare, styrelseledamöter m fl. har varit uppskattat
under tidigare år och sådana utbildningsdagar bör anordnas framöver. Även frågan om avrinning från hårdgjorda ytor till ett dikningsföretag behöver belysas så att en rättvisande kostnadsfördelning sker efter omprövning av dikningsföretaget där exploatören är sökande.
Även studiecirkel baserad på Handboken Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet kan användas för att höja kunskapsnivån.
Eftersom underhåll av ett dikningsföretag kan påverka vattenförhållandena för nedströms liggande dikningsföretag är information och dialog värdefullt för att undvika negativa överraskningar. Vattenråden skulle kunna ha en roll för att denna information/dialog skulle kunna
komma tillstånd inom rådets avrinningsområde.
Underhåll genom grävning är en kostsam åtgärd. Det kan vara intressant att undersöka om
klippning av vegetationen i diket kan medföra att intervallen mellan grävningarna kan förlängas. Klippning kan göra att vegetationen i diket inte bromsar vattenhastigheten. I dagsläget
är kunskapen begränsad om hur ofta vassklippning behöver ske för att vara så effektiv som
möjligt.
Eftersom kunskapen hos fastighetsägare om att de ingår i ett dikningsföretag ofta är begränsad, kan informationsinsatser, t. ex vid marknader, vara värdefullt för att uppmärksamma
mäklare och fastighetsägare om dikningsföretag. Årlig uttaxering av underhållskostnad är ett
annat sätt att göra fastighetsägare medvetna om att de är berörda av ett dikningsföretag.
Jordbrukets behov av dikesunderhåll för att säkerställa att odlingen ska fungera kan vara svårförenligt med samhällsmålet inom vattenförvaltningen att uppnå god ekologiskt status. Det
kan dock finnas dikningsföretag där ägarna till anläggningen inte längre har nytta av denna
och de kan i så fall ansöka om utrivning hos Mark- och miljödomstolen 32. Länsstyrelsen har
som tillsynsmyndighet möjlighet att initiera att ett tillstånd återkallas när myndigheten anser
att det från naturvårdssynpunkt är viktigt att bevara det nya naturtillståndet som uppkommit
31
32

26 kap. 1 § MB
MB 11 kap 19§
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när diket inte varit underhållet under lång tid. För diken med gällande tillstånd är det förmodligen svårt att åberopa nytt naturtillstånd som skäl för att förhindra rensning 33.

Förslag - Lagring av vatten
Lagring av vatten

•
•
•
•

•

Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som
kan användas för bevattningsändamål.
Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till avloppsvatten för
bevattning.
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större bevattningsdammar.
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i kanaler, om dämmena
används, vilka effekterna är på olika grödor samt erfarenheterna är av skötseln av
dessa dämmen
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för anläggning av dämning med
reglerbara luckor i kanalen i ett befintligt dikningsföretag.

Motivering
Eftersom Gotland är präglat av försommartorka är möjligheten till bevattning viktig, särskilt
vid odling av rotfrukter och grönsaker. Även möjligheten att säkra flera vallskördar är viktigt
vid mjölkproduktion. Stråsäd och oljeväxter ger också högre skörd om det går att säkra
vattentillgången vid torka. När växterna har tillgång till vatten kan näringen i marken tas upp
med minskad utlakning som följd jämfört med om torka gör att tillförd växtnäring inte kan tas
upp av grödan.
För Gotland är det endast lagring av ytvatten som är aktuellt för bevattningsändamål. Anläggning av dammar/våtmarker som kan användas för bevattningsändamål och där ytvatten under
höst/vinterperioden används för att fylla dammen/våtmarken ger vinster för både odlingen och
miljön. Det ytvatten som används skulle i annat fall rinna ut i havet med tillförsel av näring
till havet som följd. Problemet med dessa anläggningar är främst av ekonomisk natur. Möjligheterna inom landsbygdsprogrammet behöver nyttjas så väl som möjligt eftersom det finns ett
intresse bland jordbrukarna att investera om det går att få ekonomiskt stöd för detta. Det finns
även exempel på en stor bevattningsdamm som används av flera lantbrukare och det är intressant att undersöka möjligheten att göra motsvarande lösning som exemplet med den befintliga
dammen i När.
En genomgång av lagringsvolymerna för vatten för bevattningsändamål visar att avloppsvattnet för bevattning som finns i Region Gotlands dammar motsvarar cirka 20 % av den tillgängliga volymen bevattningsvatten. Det är ett väsentligt tillskott jämfört med de privata
bevattningsdammar som finns. Det bör undersökas om det finns fler dammar som skulle
kunna användas enligt den väl etablerade Gotlandsmodellen.
Istället för att anlägga dammar finns det även möjlighet att tillämpa underjordisk bevattning
genom att höja grundvattenytan genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler. Det
krävs att jorden är tillräckligt genomsläpplig och att markytan är någorlunda plan. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven har utpräglad sprickbildning. Sådana
33

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0163-6.pdf Handbok för tillämpning
av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken, sid 82.
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dämmen finns i bruk på olika ställen och det finns även tillstånd till dämmen som inte är i
bruk. Omfattningen av möjligheten att anlägga dämmen i enlighet med befintligt tillstånd,
vilka som är i drift samt vilka som inte är det bör inventeras. Erfarenheten bör dokumenteras
som underlag för fortsatt arbete med underjordisk bevattning. Detta underlag är av värde för
dikningsföretag som ansöka om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen att nyanlägga
dammluckor i befintligt företag.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Biotopskydd och artskydd
Biotopskydd

•
•

Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kompensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende igenläggning av
öppna diken.

Motivering
Genom ändring i miljöbalken 2014-09-01 blev det möjligt att beakta jordbrukets behov av
rationalisering som ett särskilt skäl för att t. ex lägga igen ett öppet dike eller avlägsna en
stenmur. Dispensansökan prövas av länsstyrelsen. Eftersom ändringen i lagstiftningen är relativt ny och det finns frågor kring hur detta hanteras, på Gotland jämfört med andra län, samt
vilka vägledande domar som finns, finns ett stort behov av att öka kunskapen om lagstiftningen. Frågeställningar kring kompensatoriska åtgärder behöver förtydligas.
I samband med en work-shop kan med fördel ett fältbesök göras för att förtydliga hur myndigheten avgör om det är ett dike ur biotopskyddets perspektiv eftersom det även finns definition av dike i landsbygdsprogrammets stödformer. Frågan berör tre av länsstyrelsens
enheter (Naturvård, Miljö och vatten samt Landsbygd).
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Sammanställning av förslagen med ansvarig och tidplan
Åtgärd
Ny markavvattning
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att
förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara kommande klimatförändringar.
Underhåll av dikningsföretag
Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som
visar hur underhållet är planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag
med expertmedverkan från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och
andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset
hos VR att ha en roll med samordning/information om
planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall
är det en bra metod? Femårigt försök önskvärt med olika
intervall för återkommande vassklippning
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll
så att berörda fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för
strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller
genom omprövning eller utrivning av dikningsföretag
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av
avrinning från hårdgjorda ytor
Lagring av vatten
Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som kan användas för
bevattningsändamål

Ansvarig
LRF

LRF

Länsstyrelsen
LRF/Lst
Länsstyrelsen
LRF
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

LRF

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

LRF

Länsstyrelsen

Tidplan
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Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till
avloppsvatten för bevattning
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större
bevattningsdammar
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i
kanaler, om dämmena används och vilka erfarenheterna är
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för
anläggning av dämning med reglerbara luckor i kanalen i ett
befintligt dikningsföretag
Följa Region Gotlands arbete med förslagen om infiltration av
vatten för ökad grundvattenbildning enligt förslag i SGUrapporten

LRF
LRF
Länsstyrelsen
LRF

Region
Gotland

Biotopskydd och artskydd
Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kom- Länsstyrelsen
pensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende Länsstyrelsen
igenläggning av öppna diken.

