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Enligt SMHI:s klimatscenarier för 70–100 år framåt i tiden kommer det
här att hända:

• Det blir 3–6 grader varmare.
• Växtperioden blir längre.
• Totala årsnederbörden ökar.
• Under året blir vintern, våren och hösten regnigare.
• Somrarna blir däremot torrare, men får fler häftiga regn skurar.

Klimatets förändringar under de närmaste decenni-
erna kommer att påverka förutsättningarna för jord-
bruket i Sverige. Vädret blir varmare och rikare på
nederbörd. Växtsäsongerna blir längre och odlings -
zonerna förskjuts norrut. I regeringens klimat- och
sårbarhetsutredning påpekas att odlingslandskapets
tekniska system måste anpassas till det framtida kli-
matet.

Markavvattningsledningar, invallningar och bevattningsanläggningar är ex-
empel på system som ska verka under lång tid, minst 50 år, men ofta
mycket längre än så. Det innebär att anläggningarna redan nu måste pla-
neras och dimensioneras för klimatsituationer som redan råder om 50–100
år.

Jordbruksverket har med anledning av detta tagit fram en serie informa-
tionsmateril till landsbygdens aktörer. Syftet är att tala om vad vi vet om kli-
matförändringarnas effekter i dag, vilka hänsyn vi bör ta till detta samt lyfta
fram angelägna frågor som ännu inte kan besvaras. Informationen kan för-
hoppningsvis underlätta beslut om framtida åtgärder och investeringar.

Informationsserien tar upp:
• Täckdikningen
• Bevattningsanläggningen
• Dikningsföretaget
• Invallningen
• Praktisk juridik på dessa områden

Den omvända frågan – jordbrukets inverkan på klimatet – kommer inte att
behandlas här. För mer information om detta hänvisar vi till Jordbruksver-
kets webbplats (www.sjv.se).

Odlings landskapets 
tekniska system 

måste anpassas till 
klimatförändringarna

Hur påverkas dikningsföretaget?

Foto: Tilla Larsson

Dikningsforetag.qxd:1  09-03-12  10.09  Sida 2



3

Vad är ett dikningsföretag?
Dikningsföretag ingår i begreppet markavvattningsföretag. Markavvattningsfö-
retagen kallas vanligen diknings-, torrläggnings-, vattenavlednings-, sjösänk-
nings- eller invallningsföretag beroende på vilken teknik som används. De
bildades ursprungligen på 1800-talet för att vinna ny odlingsmark och för att för-
bättra vattenavledningen från befintlig mark. Företagen är än i dag en förutsätt-
ning för att driva ett rationellt jord- och skogsbruk. Det som har tillkommit är att
det på många håll inte enbart är jord- och skogsbruksmark som är beroende av att
avvattningen fungerar. Bebyggelse och infrastruktur har trängt in på den gamla
odlingsmarken med anpassning till de nya vattenförhållandena.

I Sverige finns närmare 30 000 legaliserade markavvattningsföretag av varierande
storlek, varav mer än två tredjedelar är dikningsföretag. En del består endast av
något enstaka dike eller rörledning, medan andra innefattar stora åar med anslu-
tande diken. Dessutom kan det ingå tekniska anordningar som luckor, dämmen
m.m. De legaliserade markavvattningsföretagen har tillkommit efter beslut en-
ligt miljöbalken, eller oftast vid förrättning enligt den äldre vattenlagstiftningen.
Detta innebär att deltagarna i markav vattningsföretaget har ett giltigt tillstånd
som reglerar dels deras rätt att avvattna marken, dels deras skyldighet att hålla fö-
retaget funktionsdugligt.

Var och när påverkas dikningsföretaget?
Klimatförändringarna påverkar jordbrukets tekniska system på olika sätt och i
varierande grad beroende på teknik, region och klimatförändringarnas säsongs-
variationer. Här tar vi upp det som främst berör dikningsföretaget.

I vilka regioner ska vi vara extra vaksamma?
Avrinningen förväntas öka mest i nordöstra Norrland och i de västra delarna av
Götaland. Merparten av dikningsföretagen finns i de större jordbruksdistrikten i
Syd- och Mellansverige, och det är här följderna av ökade flöden blir mest känn-
bara. Höga flöden i vattendrag och höga vattenstånd i sjöar ökar också riskerna
för översvämningar. De västra delarna av Sverige men också vissa delar av Mel-
lansverige blir särskilt utsatta.

I östra delarna av Götaland förväntas både den totala avrinningen minska och
toppflödena att bli lägre. Detta ger en annan typ av påverkan, som kräver ökat un-
derhåll i företagen.

Sveriges kustlandskap kommer att drabbas av en höjning av havets nivå. Kust-
landskapet har i regel små nivåskillnader. Avrinningen bromsas upp av motstån-
det från havsvattenståndet och såväl odlingslandskapet som kustsamhällena blir
utsatta. I delar av sydligaste Sverige som Skåne och Blekinge förvärras situatio-
nen av den pågående landsänkningen.

Vilka säsonger är kritiska för dikningsföretagen? 
Klimatförändringen förväntas öka nederbörden och avrinningen vintertid (okto-
ber–mars) och minska dessa under sommaren (april–september). Även om ne-
derbörden minskar totalt under sommaren, ändras ändå extremsituationerna med
högre intensiteter och större volymer. Dikningsföretagens kapacitet räcker inte
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till vintertid och vid extrema sommarregn med skador som följd. Skadorna drab-
bar jordbruket, byggnader, infrastruktur och enskilda fastigheter.

Jordbrukets krav på en väl fungerade dränering är inte lika stort vintertid som
under odlingssäsongen. Ett varmare klimat kan dock innebära att vårbruket kan
starta tidigare. Då är viktigt att dräneringen fungerar även under vinterhalvåret,
så att vattenöverskottet leds bort och marken torkar upp tidigt.

En ökad sannolikhet för extrem nederbörd i södra Sverige påverkar framför allt
riskerna med översvämning och andra fenomen kopplade till dagvattenhantering
och avledning av regnvatten.

Hur påverkas dikningsföretaget?
Ökade flöden 
Jordbrukets avvattning är ett komplext system med täckdiken, rörledningar och
öppna diken där ett ökat flöde kan påverka stora områden. Ökande flöden och
stigande vattennivåer kan, förutom att de orsakar skador på jordbruksmark, med-
föra att omkringliggande fastigheter får problem med exempelvis vatten i käl-
lare, översvämmade vägar och järnvägar, ohygienisk avrinning från markbäddar
och läckage av ytvatten till dricksvattenbrunnar.

Dagens avvattningssystem kommer att ha för liten och för långsam avbörd-
ningskapacitet. I vissa områden finns problemet redan i dag. Jordbrukets grödor
klarar i regel att det rinner vatten på markytan under kortare perioder. Men det är
troligt att översvämningarna kommer oftare och att marken ställs under vatten
under längre tid, så att risken för skador ökar.

Ett ökat flöde kan även medföra ökad erosion i öppna vattendrag och påverka se-
dimenttransporten. En högre vattenyta leder till högre grundvattentryck, dämning
i täckdiken, ökad näringstransport och en påverkan på infiltration.

Minskade flöden
En lägre belastning under sommaren medför problem med igenväxning, som i
sin tur leder till ett fördyrat underhåll. En långsammare avvattning påverkar se-
dimenttransporten genom mindre erosion och större slamavsättning.
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Höjning av havets nivå 
I Skåne förväntas havsnivån bli mellan 38 och 79 cm högre under de närmaste 100
åren jämfört med i dag. En höjning av havets nivå orsakar dämning i diknings-
företagens utlopp i havet med konsekvenser för resten av avvattningssystemet.
De lågt belägna kustnära markerna kommer inte att kunna dräneras till det djup
som erfordras för optimal brukning. Dessutom kan saltvatten tränga in i ledningar
som mynnar i havet och skada grödor. Det kan då bli aktuellt med invallning och
att pumpa ut vattnet.

Förändringar inom avrinningsområden 
Ofta har markanvändningen ändrats jämfört med när dikningsföretagen tillkom.
Exploatering av mark för bebyggelse medför ett ökat behov av avledning av dag-
vatten och en intensivare odling medför ett ökat behov av markavvattning. Hela
samhällsutbyggnaden är beroende av dränerad mark för bostäder, industrier och
infrastruktur. Detta kräver mer underhåll av diken och rensning i vattendrag, och
behovet av underhåll och rensning kommer också att öka med det ändrade kli-
matet.

Exploatering och dagvattenbelastning
Flertalet dikningsföretag tillkom tidigt på 1900-talet då samhällena var små och
ofta koncentrerade kring järnvägsstationer. En betydande utbyggnad har skett
under de senaste 50 åren och samhällena blir allt mer sårbara för stigande vat-
tennivåer och översvämningar. 

När en tätort byggs ut exploateras odlingsmark och från exploateringsmarken av-
rinner snabbt stora mängder dagvatten. Behovet ökar att snabbt kunna leda bort
yt- och grundvatten från bebyggelsen. Områdena avvattnas till befintliga diken
och rörledningar. Problemet är att dessa dimensionerats för avrinning från od-
lingsmark och därför inte har tillräcklig kapacitet för dagvattenbelastningen. Det
tillkommer också renat spillvatten, om än ganska marginellt jämfört med dag-
vattnet.

Om de exploaterade ytorna utgör en stor andel av ett avrinningsområde blir inte
bara ändringen stor vid höga flöden, utan medelvattenflödena ökar också på grund
av mindre avdunstning från de hårdgjorda ytorna. Det är främst ändringen i det
höga flödesregistret som påverkar negativt genom att högre flöden också medför
högre vattenstånd i recipienten med dränerings- och översvämningsskador som
följd. En anslutning av dagvatten till en befintlig vattenanläggning kräver därför
normalt fördröjningsmagasin, erosionsskyddande åtgärder, tillstånd till inkoppling
och delaktighet i dikningsföretagets underhåll.

Dimensionering
Problem med kapaciteten för att ta emot flöden finns redan i dag när hög avrin-
ning från naturmark sammanfaller med stora dagvattenutsläpp. Dikningsföreta-
gen är dimensionerade för en specifik naturmarksavrinning alltifrån 0,5 till 1,5 l/s
och hektar, och bara i sällsynta fall har hänsyn tagits till tätorters dagvattenbe-
lastning. Naturmarksavrinningen kan jämföras med avrinningen från hårdgjorda
ytor, som kan vara upp till 40 gånger större.
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En effektivare täckdikning har medfört att tidigare naturliga buffertar i avrin-
ningsområdena försvunnit. Detta tillsammans med ökad naturmarksavrinning och
ökad dagvattenbelastning medför att ett högre dimensionerande flöde rekom-
menderas i projekteringen av dikningsföretag.

Drift och underhåll
En fungerande dikningsföretag är förutsättning för att täckdikning och avledning
av dagvatten ska fungera. Samtidigt som risken för översvämningar ökar ska, en-
ligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, jordbruksmarken bevaras i gott skick. Vi
kan därför förvänta oss att underhållet av dikningsföretagen kommer att öka. Dik-
ningsföretaget har både rättighet och skyldighet att underhålla diken och rörled-
ningar till lagliga sektioner. Vid alla åtgärder inom ett avrinningsområde är det
därför viktigt att titta på förändringar i ansvar och underhåll. Dessutom måste
framkomligheten vid underhållet och förutsättningarna för uppläggning av mas-
sor bevakas i samband med exploatering eller annan förändring av markanvänd-
ningen. 

Trummor och broar
Befintliga och nya trummor kan, om de är underdimensionerade eller lagda på fel
nivå, orsaka dämning i dikningsföretag. Problemen ökar vid ökade flöden. Det är
i regel väghållarens ansvar att åtgärda trummor och broar, men dikningsföretaget
måste bevaka frågan.

Våtmarker och dammar
Det finns ett stort intresse att anlägga våtmarker och dammar för att förbättra na-
turmiljön och reducera närsaltsutsläppen. En placering i vattendrag ger den ef-
fektivaste reduktionen av närsalter och har störst effekt som flödesutjämning.
Anläggningarna kan dock påverka vattenförhållanden, underhållskostnader och
ansvar i ett dikningsföretag. Det är därför viktigt att planera och projektera våt-
marker och dammar med hänsyn till dämningseffekter och annan påverkan. För-
ändringar i nederbörd och avrinning kan också medföra att befintliga våtmarker
och dammar förlorar sin funktion.

Vad kan vi göra redan nu?
Det finns ett antal åtgärder eller förberedelser vi kan göra redan nu. Vem är då vi?
När det gäller just motåtgärder mot klimatförändringens effekter, är det långt ifrån
klart var ansvaret ligger. En grundsyn kan dock vara att den som har ansvaret för
dagens förhållanden och förändringar bör ha den framtida klimatsituationen i
åtanke och planera för klimatanpassade åtgärder.

Styrelse
Dikningsföretagen kommer att bli alltmer beroende av vad som händer i omgiv-
ningen och med klimatet. En viktig åtgärd är att se till att det finns en verksam och
aktiv styrelse, som tar till vara företagets intressen. Styrelsen måste vara väl in-
formerad om sitt ansvar och sina befogenheter inför de ändringar som kommer.

Dikningsföretagets fysiska status
Dikningsföretagens status och behovet av underhåll bör kartläggas. Det är speci-
ellt angeläget när ytterligare dagvatten ansluts.
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Exploatering
Kommuner och väghållare måste ta hänsyn till recipienterna – de mottagande
vattendragen och sjöarna – i odlingslandskapet och beakta kapacitetskraven och
de flödesutjämnande möjligheterna i sina utbyggnadsplaner. Planeringen sker på
lång sikt, så förväntade klimatförändringar måste beaktas redan nu.

Dimensionering
Det är viktigt att titta på förhållandena i hela avrinningsområdet när projektören
bedömer dimensionerande vattenföring, regnens mängder och intensiteter, åter-
komsttider, vattenmagasin, utlopp m.m. Förutom genom punktinsatser såsom ut-
jämningsmagasin kan hela ledningssystemets avbördningskapacitet behöva ses
över.

Drift och underhåll
Dikningsföretagets tillstånd att driva verksamheten ger en rätt, men framför allt
en skyldighet, att underhålla företaget så att skador inte uppstår. Skadeansvaret är
i det närmaste strikt i den meningen att ett försummat underhåll alltid medför an-
svar för uppkomna skador. Företagets styrelse måste ha behovet av underhåll i
åtanke.

Omprövning
Med de ändringar i både omgivningen, som sker redan nu, och i klimatet, som de
kan förväntas i framtiden, kommer dikningsföretaget att behöva omprövas. Det
är normalt villkoren i tillståndet som kan omprövas. En viktig anledning till om-
prövning är att fastställa vem som är verksamhetsutövare och har underhållsan-
svaret efter alla förändringar. Det finns därför all anledning att planera för
omprövning av kostnadsfördelning, andelstal, i god tid.

Juridiska frågor
Klimat- och sårbarhetsutredningen har rekommenderat en översyn av lagstift-
ningen för att dikningsföretag och invallningar ska kunna behålla sin funktion
utan omfattande rättsliga processer. Oavsett om det gäller nuvarande eller fram-
tida regler, eller nuvarande omgivningsförändringar eller framtida klimatföränd-
ringar, finns det många tänkbara juridiska aspekter att analysera. Några
principiella situationer att överväga är följande:

• Vilken funktion har förbudet mot markavvattning i ett förändrat klimat?
• Kan åtgärder för att kompensera för ökat flöde på grund av klimatförändringar

betraktas som kompensationsdikning?
• Bör en skadelidande tåla en vattenskada, som beror på flöden eller nivåer upp-

komna på grund av klimatförändringar?
• Vid vilka flöden eller nivåer övergår i så fall ansvaret från vattenanläggning-

ens ägare till den skadelidande?
• Är det någon skillnad i ansvar mellan anläggningar utförda med eller utan till-

stånd?
• Vad gäller i så fall för ej legaliserade rörledningar lagda i legaliserade diken?
• Vad gäller för ej legaliserade dagvatteninkopplingar i legaliserade rörledningar

för naturmarksdränering?
• Vilken funktion tilldelas dikningsföretagen i klimatrelaterade åtgärdsprogram

enligt vattendirektivet?

Mer att läsa
Frågor och svar på vatten -
enhetens sidor på Jord-
bruksverkets webbplats
www.sjv.se (under
växt/miljö/vatten och 
vattenverksamhet)

Klimatförändringarnas 
påverkan på markavvatt-
ning och bevattning, Jord-
bruksverkets vattenenhet
2007-04-16

Vägledning för hantering
av markavvattning, 
Miljösamverkan Sverige
2006-12-01

Åmansboken, 
Saxån-Braåns Vatten-
vårdskommitté

Miljöhänsyn vid dikesrens-
ningar, Naturvårdsverket/
LRF/Jordbruksverket 2004
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Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Webbplats: www.sjv.se OVR168

Jordbruksverkets vattenenhet
– när det gäller vattnet i odlingslandskapet
Vattenenheten arbetar med vattnets utnyttjande, hantering och vård i odlingslandskapet. Vår 
specialitet är hydrotekniska och juridiska tillämpningar, och vi har behörighet som markav -
vattningssakkunniga enligt miljöbalken. All verksamhet sker i form av uppdrag och berör samhället
i stort med dess lantbruk, infrastruktur och miljö. 

I vissa uppdrag utför vi myndighetsuppgifter för Jordbruksverkets räkning, men i huvudsak arbetar
vi för andra myndigheter, kommuner, företag, intresse organisationer, markägare och enskilda. 

Vattenenheten är geografiskt spridd på fyra regioner, med kontor på 5 orter. 

Jönköping
Mats Käll, enhetschef tfn 036-15 63 07 e-post: mats.kall@sjv.se
Lena Öhman tfn 036-15 51 47 e-post: lena.ohman@sjv.se
Lennart de Maré, projektledare
Skara
Rolf Larsson tfn 0501-60 58 69 e-post: rolf.larsson@sjv.se
Ingmar Petersson tfn 0501-60 58 68 e-post: ingmar.petersson@sjv.se
Lotta Carlsson tfn 0501-60 58 08 e-post: lotta.carlsson@sjv.se 
Annika Nilsson tfn 031-60 71 06 e-post: annika.nilsson@sjv.se
Alnarp
Gwidon Jakowlew tfn 040-41 54 60 e-post: gwidon.jakowlew@sjv.se
Tilla Larsson tfn 040-41 54 62 e-post: tilla.larsson@sjv.se
Bertil Svensson tfn 040-41 52 34 e-post: bertil.svensson@sjv.se
Olof Enghag tfn 040-41 52 33 e-post: olof.enghag@sjv.se
Linköping
Carl-Johan Rangsjö tfn 013-19 65 14 e-post: carljohan.rangsjo@sjv.se
Dennis Wiström tfn 013-19 65 16 e-post: dennis.wistrom@sjv.se
Uppsala
Ingrid Johansson tfn 018-66 18 27 e-post: ingrid.johansson@sjv.se
Mattias Nordell tfn 018-66 18 28 e-post: mattias.nordell@sjv.se
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