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Abstract
Is ditch cleaning an appropriate measure in this ditch network? If so, how should ditch 
cleaning be carried out to reduce impacts on water quality of downstream surface waters? 
These issues are addressed in this report summarizing the findings of the report "Good 
practices for ditch network maintenance to protect water quality in the Baltic Sea Region” 
produced within the EU Interreg Project WAMBAF.

The primary purpose of ditch cleaning is to maintain the tree growth obtained at the  
first-time drainage. This report provides guidance on suitability of ditch cleaning and how  
to plan and perform water protection measures. When ditches are cleaned, soil is erod-
ed in the ditches and soil particles are transported by the ditch water. This may cause 
unwanted effects in downstream surface waters. An important purpose of the WAMBAF 
project is to contribute knowledge on how to reduce this transport. Three principles for 
water protection were identified: 1) prevent erosion, 2) reduce water velocity and, hence, 
the erosive force of the water, and 3) capture eroded soil particles before entering down-
stream surface waters. 

The report is intended to provide inspiration and knowledge, to forest owners, forest and 
environment managers, administrators and policy makers, and other stakeholders who 
are involved in developing drainage system management in the Baltic Sea Region. 

WAMBAF-projektets hemsida 
https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/ 

https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/wambaf/

Om dikesrensning på WAMBAF:s hemsida 
https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/
https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/wambaf/
https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/
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Förord
Denna skrift är en kortad version av rapporten ”WAMBAF – Good Practices for Ditch 
Network Maintenance to Protect Water Quality in the Baltic Sea Region” (Finér m.fl. 
2018). Rapporten har utarbetats inom WAMBAF-projektet (Water Management in  
Baltic Forests), som startade 1 mars 2016 och pågår till 28 februari 2019. Projektet initi- 
erades med syftet att försöka bidra till att minska problem med vattenkvalitet relaterat  
till skogsbruk i Östersjöområdet. WAMBAF fokuserar på tre faktorer som påtagligt kan 
påverka vattenkvaliteten: strandnära skog, skogsdikning och bäveraktivitet. Ett motiv 
för att genomföra projektet är att stödja genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 
(2000/60/EU). Denna rapport är översatt till svenska från den kortade engelska ver-
sionen av den fullständiga rapporten författad av Finér m.fl. (2018). Undertecknade har 
gjort den svenska översättningen.

Observera att rapporten är framtagen i syfte att sammanställa och presentera studier  
och erfarenheter från Östersjöregionen utan att ta hänsyn till nationell lagstiftning, 
certifiering och andra regelverk. Det innebär att innan åtgärder som presenteras i denna 
rapport genomförs måste utföraren först kontrollera att aktuell åtgärd är tillåten enligt 
aktuell lagstiftning med mera.
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Inledning
Det primära syftet med dikesunderhåll1)  är att bibehålla den trädtillväxt som erhölls vid 
den ursprungliga initiala dikningen (ibland benämnd nydikning, markavvattning). Några 
viktiga kriterier vid dikesrensning är att åtgärden ska vara ekonomiskt motiverad och att 
dess påverkan på vattenkvaliteten ska bli så liten som möjligt. I WAMBAF-projektet läggs 
särskild vikt vid att minska transporten av suspenderade partiklar, kväve (N) och fosfor 
(P) till vatten när diken rensas i skogsområden med torvmark och försumpad mineraljord 
i Östersjöregionen (Finér m.fl. 2018). Med suspenderade partiklar avses både organiska 
och oorganiska partiklar som har eroderat i ett dikessystem och är uppslammade  
(suspenderade) i vattnet som rinner i diket. I denna skrift redovisas: 

 • faktorer att beakta när man ska fastställa om dikesrensning är en  
  lämplig åtgärd, 

 • principerna för planering av dikesrensning och vattenskyddsåtgärder,  
  samt 

 • principer för att följa upp utförda vattenskyddsåtgärder och betydelsen  
  av goda kunskaper hos dem som jobbar med åtgärden. 

När dikesresning ska utföras i de olika Östersjöländerna måste nationell lagstiftning  
beaktas och efterlevas. För skogsägare med certifierade skogar, måste även certifierings- 
reglerna följas. Vår förhoppning är att denna skrift ska ge inspiration till och vara till  
hjälp för skogs- och miljöförvaltare i Sverige, men även för andra personer, som är 
involverade i praktiskt arbete med dikesrensning. En del begrepp som används i denna 
skrift finns förklarade i slutet av skriften (se "Använda begrepp" s. 21) och vi hänvisar 
även till övriga dokument om dikesunderhåll som utarbetats inom WAMBAF-projektet 
under 2017 (se länkar s. 2). Dessa finns publicerade på projektets hemsida, både på  
engelska och nationella språk inom Östersjöregionen 
(https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/).

1) I internationell litteratur innefattar termen ”dikesunderhåll” vanligtvis dikesrensning, kompletterings-
dikning och kombinationen av de båda. Enligt svensk lagstiftning betraktas kompletteringsdikning som 
nydikning (markavvattning), varför endast dikesrensning härrör till termen dikesunderhåll i Sverige.

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/
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Är dikesrensning en lämplig åtgärd?

Viktiga budskap

När man ska besluta om det är lämpligt att rensa diken:

 • Beakta de särskilda egenskaperna hos det mottagande vattnet nedströms  
  dikessystemet, men även vattenförhållandena inom det dikade området  
  till exempel inflöde av grundvatten underifrån och sannolikheten för mycket  
  höga grundvattennivåer (översvämning) under tillväxtsäsongen. 

 • Utvärdera tillväxteffekten efter den initiala dikningen, dikenas dränerings- 
  förmåga och beståndets stående volym.

 • Andra faktorer att beakta är trädslagsblandning, fält- och bottenskikt,  
  markegenskaper och klimat.

Flera faktorer måste beaktas när man ska fastställa om dikesrensning är en lämplig  
åtgärd för ett visst område. Dessa faktorer, ibland med vägledande kriterier, beskrivs 
nedan. Det är viktigt att notera att områden med dikessystem vanligtvis är heterogena 
samt består av olika skogsbestånd och av diken med olika kapacitet att avleda vatten.  
Då man bedömer om dikesrensning är lämpligt bör både trädskiktets egenskaper, dess 
evapotranspirationförmåga, och avrinningsområdets specifika egenskaper beaktas, vilket 
gör beslutsfattandet komplext. Exempelvis kan det finnas ett virkesrikt skogsbestånd med 
hög evapotranspirationsförmåga i nedre delen av ett dikat område, som inte är i behov av 
dikesrensning, och ett bestånd med lågt virkesförråd med behov i övre delen av området. 
Det kan innebära att rensning krävs även i den nedre delen för att möjliggöra tillräcklig 
dränering av hela området. Beslutsprocessen för bedömning av lämpligheten för dikes-
rensning sammanfattas i beslutstödet i figur 1.
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DIKESRENSNING (DR) ELLER INTE?

Figur 1. När dikesrensning övervägs är det viktigt att bedöma om åtgärden är lämplig för området i 
fråga. Detta beslutsstöd tar upp några viktiga faktorer, med vissa kriterier angivna, som ska beaktas vid  
bedömningen av om åtgärden är lämplig. Se Figur 3 för planering av vattenskydd.

Faktor 1: Både den ekologiska statusen och känsligheten för föroreningar hos nedströms 
belägna vatten måste beaktas i förhållande till dikesrensningens möjliga inverkan på  
vattenkvaliteten. Information om olika vatten kan erhållas från regionala miljömyndig- 
heter inom EU-länderna. Höga bevarande- eller rekreationsvärden i det dikade området 
eller hos nedströms belägna vatten måste också beaktas för att avgöra om hela det dikade 
området eller delar av det bör undantas från dikesrensning.

Faktor 2: I områden där dikesrensning kan påverka mängden vatten eller kvaliteten på 
vattnet i vattenförekomster, som är avsedda för dricksvattenuttag, bör åtgärden 
undvikas eller, om den inte kan undvikas, utföras med nödvändiga vattenskyddsåtgärder. 

Faktor 3: I områden som ofta är översvämmade under växtsäsongen förbättrar 
dikesrensning inte dräneringen märkbart och därför bör sådana områden undantas från  
rensning. Dessutom kan specifika hydrogeologiska förhållanden, till exempel utflöde  
av vatten från underliggande slutna akvifärer och förekomst av så kallad sulfid-
jord vara skäl att inte utföra åtgärden. Sulfidjord är svavelförande sedimentjord, som i 
kontakt med luftens syre omvandlas till sur sulfatjord, och förekommer vanligtvis i kust- 
nära trakter. Regionala miljömyndigheter kan kontaktas för information om var sådana 
områden finns och rekommenderad skötsel av dessa.

Ja

Nej

Nej

<120 ‒ 150 m3 ha-1

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

1. Nedströms belägna vatten:
 - är mycket känsligt för tillförsel av ämnen?
 - har höga värden att bevara?
 - är värdefullt rekreationsområde?
 - är en dricksvattentäkt?

Acceptabel  
vattenkvalitet

efter dikesrensning?

Ja

Ingen DR

2. Orsakar DR inflöde av grundvatten från underliggande sluten akvifär?

3. Översvämmas det dikade området regelbundet under tillväxtsäsongen?

Nej

4. Ökade trädtillväxten efter den initiala dikningen (nydikningen)?

5. Är dräneringen från dikessystemet tillräckligt?
 - är enskilda diken dåliga?
 - ligger grundvattennivån konstant nära markytan?

6. Vilken stamvolym har beståndet?

DR lämpligt tillsammans med adekvata vattenskyddsåtgärder

Nej

Ja

Ingen DR

Ingen DR

Ingen DR

Ingen DR

Överväg 
Ingen DR

>120 ‒ 150 m3 ha-1
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Faktor 4: Om den initiala dikningen (nydikningen, markavvattningen) inte bidrog 
till ökad trädtillväxt bör området inte dikesrensas. I Finland är rekommendationen 
att den årliga tillväxten av stamvolym efter nydikning bör överstiga 1,5 m³ per hektar och 
att tillväxten bör bestå av högkvalitativt virke om dikesrensning ska övervägas. Dikade 
skogsbestånd, som har lägre tillväxt än 1,5 m³ per hektar och år, växer vanligen på mark 
där tillgången på ett eller flera näringsämnen är tillväxtbegränsande eller är belägna i 
områden på nordliga breddgrader med kärvt klimat. 

Faktor 5: Dikenas dräneringskapacitet 

Diken försämras med tiden och deras vattenavledande förmåga avtar eller t.o.m. 
förloras till följd av kompaktering av torv, blockerande vegetation, erosion och kollaps av 
dikeskanter, kvarlämnade skörderester (grenar och toppar), sedimentering av eroderade 
jordpartiklar etc.. Körning med skogsmaskiner kan också påverka diken, särskilt när 
maskinerna måste korsa ett dike. Försämringar av dikessystemet kan påverka dränerin-
gen och minska trädtillväxten. Dikesrensning kan vara ett sätt att motverka detta. 

Försämringen av dikenas vattenavledande förmåga och möjlig minskad trädtillväxt är 
gradvisa processer. Således kan vattenförhållandena i marken vara nära optimala för 
trädtillväxt under lång tid efter nydikning och tidpunkten för dikesrensning behöver inte 
vara så precis. 

Om grundvattennivån ligger närmare markytan än 35–40 cm under den senare 
delen av växtsäsongen tyder detta på att dikena dränerar dåligt och att dikesrensning kan 
behövas. 

Faktor 6: Evapotranspiration från trädskiktet har stor påverkan på vattenbalan- 
sen i ett skogsbestånd och följaktligen på grundvattennivån och vattenhalten i marken. 

Evapotranspirationen från trädskiktet står för en liten andel av vattenbalansen i början  
av ett bestånds omloppstid. Behovet av dikesrensning uppkommer ofta efter föryngrings- 
avverkning, men ibland även efter första gallring. Efter gallring kan grundvattennivån 
höjas med upp till 15 cm och efter kalavverkning upp till 40 cm. Hur mycket grundvatten- 
nivån stiger beror på (i) nivån innan avverkning (ju djupare initial nivå desto större  
höjning), (ii) storleken på uttaget av biomassa (ju större uttag desto större höjning) och 
(iii) markens hydrauliska konduktivitet, d.v.s. ledningsförmåga (ju lägre konduktivitet  
desto större höjning). Efter skörd kan grundvattennivån i bestånd på fastmark (mineral-
jord) stiga mer än på torvmark.

I bestånd med hög stamvolym, över 120–150 m³ ha-1, kan evapotranspirationen vara till-
räcklig för att ge lämpliga syrgasförhållanden i marken enligt finska studier. Därför kan 
 dikesresning vara onödig i sådana bestånd, eftersom åtgärden inte alltid medför sänkt 
grundvattennivå under vegetationsperioden och därmed inte ökad trädtillväxt (Foto 1). 
En rensning kan dock vara nödvändig i sådana skogsbestånd för att transportera vatten 
vidare från uppströms belägna områden i dikessystemet. I Litauen är kriteriet att ingen 
dikesrensning bör utföras när beståndets stamvolym är större än 250 m³ per hektar i tall- 
och granskog. 

Gödsling kan i vissa fall vara ett alternativ till dikesrensning, eftersom lämplig närings- 
tillförsel vanligen ökar bladytan (barrytan) hos träden och därmed trädtillväxt och  
evapotranspiration.
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Foto 1. Dikesrensning leder inte alltid till ökad trädtillväxt i bestånd med en stamvolym som är högre än 
ca 150 m3 per hektar. Dessa granbestånd i södra Sverige är exempel på där evapotranspirationen kan 
ge tillräcklig dränering. Foto Ulf Sikström.

Andra faktorer att överväga: 

Trädslagssammansättning.  Evapotranspirationsförmågan hos olika trädslag vari- 
erar. Om ett bestånd innehåller en stor andel av en trädart med hög evapotranspirations- 
förmåga kan behovet av dikesrensning vara mindre än i bestånd som innehåller arter med 
lägre evapotranspirationsförmåga, trots liknande bladyta. Till exempel är transpirations-
förmågan hos björkblad högre än för tall- och granbarr.

Vegetation i fält- och bottenskikt. Ökad täckning av fukttoleranta arter, speciellt  
vitmossor (Sphagnum spp.), halvgräs (Carex spp.) och buskar som t.ex. skvattram  
(Ledum palustre), dvärgbjörk (Betula nana), odon (Vaccinium uliginosum) kan indikera 
hög grundvattennivå och behov av dikesresning. När sammansättningen av vegetationen 
i fält- och bottenskikt på torvmark huvudsakligen består av samma arter som växer på 
höglänta marktyper med mineraljord indikerar det god syrgastillgång i torven. 

Markegenskaper. Texturen (kornstorleksfördelningen) hos mineraljord och humifi-
eringsgraden hos torv kan användas för att bedöma hur lätt marken kan dräneras. 

 • Välförmultnad torvjord med hög bulkdensitet (förhållandet mellan massa  
  och volym) och finkorning mineraljord (kornstorlek mindre än 0,063 mm)  
  har hög vattenhållande förmåga och låg hydraulisk konduktivitet (lednings- 
  förmåga). Därför är sådana marker svåra att dränera och grundvattennivån  
  sänks endast närmast dikena, d.v.s. inom ca 5–15 m avstånd från diket.

 • Torvens bulkdensitet ökar och dess hydrauliska ledningsförmåga minskar  
  med tiden efter dränering på grund av ökad nedbrytning av torven. Därför  
  kan det bli allt svårare att dränera en torvmark.
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Klimat. Behovet av dikesrensning efter nydikningen verkar uppkomma tidigare på nord- 
liga breddgrader jämfört med mer sydliga eftersom den biologiska dräneringen, d.v.s. 
evapotranspirationen i ett bestånd, är lägre i norr på grund av långsammare beståndsut-
veckling. Således är dräneringen mer beroende av diken i norr än i söder där bestånden 
tidigare uppnår hög volym och biologisk dränering kan dominera över dikessystemets 
transport av vatten. 

Om dikesrensning anses lämpligt blir nästa steg i processen att planera åtgärden och  
tillhörande vattenskyddsåtgärder. Bra planering är viktig för väl utförd rensning och  
effektivt vattenskydd.

 
Planering av dikesrensning och vattenskydd

Viktiga budskap

• Skyddet av vatten ska planeras i samband med planeringen av själva  
 dikesrensningen.

• Vattenskyddsåtgärder ska ha vidtagits och vara i funktion innan rensningen  
 av dikena påbörjars. 

• Att förhindra erosion är av största vikt. 

• De delar av dikena som visar tecken på erosion lämnas orensade.

• Dämning används för att minska vattenhastigheten i dikessystemet.

• Sedimentationsdammar används för att fånga eroderade jordpartiklar.

• Översilningsområden är effektiva för att fånga och kvarhålla både eroderade 
 jordpartiklar och lösta näringsämnen.

PLANERING AV VATTENSKYDDSÅTGÄRDER
Planeringen av dikesrensning för ett specifikt område bör inte bara omfatta detta område 
utan även hela det berörda avrinningsområdet med dess dikessystem och vattendrag samt 
nedströms belägna vatten. Planen bör dokumenteras och användas när åtgärden utförs.

Planeringen börjar med att studera topografiska kartor för att identifiera vattendrag och 
dikessystem inom avrinningsområdet. GIS-verktyg, gamla kartor, dikningsplaner, flyg-
bilder m.m. kan användas för att avgränsa avrinningsområdet och kartlägga befintliga 
diken. Mjukvara har utvecklats inom WAMBAF-projektet där data från laserskanning 
används för att kartlägga diken. Det är viktigt både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel 
att göra ett fältbesök för att undersöka funktionen hos dikena i dikessystemet. 
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Figur 2. Ett exempel på en karta som visar ett område som ska dikesrensas och där planerade vatten- 
skyddsåtgärder är markerade. Det är viktigt att vattenskyddskonstruktionerna placeras utanför  
områden som ofta översvämmas. Figuren är modifierad från den ursprungliga versionen framtagen  
av Metsähallitus Forestry Ltd.

För planeringen behövs också uppgifter om tillrinningsområdet för enskilda diken, liksom 
om marklutningen och marktypen där diket är grävt (dikeskant och -botten). Information 
om marktypen måste vanligtvis inhämtas vid ett fältbesök, eftersom upplösningen av 
befintliga jordartskartor kan vara otillräcklig. Om ett dike är brantare än den som rekom-
menderas för jordartens skjuvhållfasthet, kommer detta avsevärt att öka erosionsrisken. 
Det finns programvara som kan användas för att identifiera erosionsrisken i ett dike  
(t.ex. http://www.eia.fi/).

Då vatten från diken avvattnas till känsliga eller värdefulla vatten måste planeringen av 
vattenskyddet göras extra noggrant. De diken som ska rensas samt typ och placering av 
vattenskyddsåtgärderna dokumenteras på en karta över området (Figur 2). En viktig 
princip är att anlägga de vattenskyddsåtgärder som ska fånga eroderat material och 
näringsämnen innan rensningen av dikena påbörjars. Om avverkning också är tänkt att 
utföras inom det dikade området är det bra att planera avverkning och dikesrensning 
samtidigt. Om det är nödvändigt för dikesrensningen, kan träd längs dikena tas bort i 
samband med avverkningen. Eventuella avverkningsrester som hamnar i dikena kan 
avlägsnas vid dikesrensningen. 
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Det finns tre principiella sätt att påverka vattenkvaliteten i dikesrensade områden för att 
minska frigörelse (erosion) samt uttransport av suspenderade partiklar och näring från 
det dikade området, nämligen genom:

 • reglering av dräneringsintensiteten, d.v.s. totala längden diken som  
  rensas i området samt dikenas bredd och djup, och dikets lutning,

 • minska det dränerade vattnets hastighet och eroderande kraft,

 • fånga eroderade jordpartiklar och näringsämnen, som frigörs vid  
  dikesrensning, innan dessa når mottagande vatten nedströms.

När det är möjligt används flera vattenskyddsåtgärder i samma område. I Figur 3 finns ett 
beslutsstöd som visar hur vattenskydd vid dikesrensning bör planeras.

PLANERING AV VATTENSKYDDSÅTGÄRDER

Gå till 5 

Gå till 2 

Gå till 3 

Nej

Nej

Nej Gå till 4
 

Nej

Nej

1. Är det risk för erosion i dikena?

2. Är DR möjlig utan att exponera  
 mineraljord?

3. Är der möjlig att leda dikesvattnet till ett 
 översilningsområde?

4. Kan en funtionell flödesdamm anläggas?

5. Lämpligt med en sedimentationsdamm?

Överväg att inte dikesrensa  
om 3, 4 och 5 är "Nej"

Lämna orensat i erosionskänsliga delar och 
andra lämpliga delar av dikessystemet

Säkerställ att dikena inte når  
ner i mineraljord under torv

Anlägg ett översilningsområde

Anlägg en flödesdamm

Anlägg en sedimentationsdamm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Figur 3. I områden där dikesrensning (DR) anses vara lämpligt (se Figur 1) måste vattenskyddet  
planeras. Detta flödesdiagram illustrerar hur planeringen bör göras vid prioritering och val av olika 
vattenskyddsåtgärder vid dikesrensning.
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REGLERING AV DRÄNERINGSINTENSITETEN
Identifiera först de diken som behöver rensas och om kompletterande diken2) behöver 
planeras och grävas. Diken med tillräcklig dräneringskapacitet behöver inte åtgärdas. 

Diken eller delar av diken som visar tecken på erosion identifieras och lämnas orensade 
(“dikesavbrott”) (Foto 2). Vattenhastigheten och erosionskraften är ofta större i huvud-
diken än i dräneringsdiken (tegdiken). Om dräneringsförhållandena inte riskerar för- 
sämras kan dikesavbrott vara ett effektivt sätt att minska erosionen i dikesavsnitt med 
hög erosionsrisk, särskilt i huvuddiken. Väl placerade avbrott i rensningen har potential 
att minska erosionen markant och är en av få åtgärder som kan ha en betydande inverkan 
på erosionen i dikena i ett dikessystem. 

Intensiteten i dikesresning kan påverkas genom hur stor andel av dikena som rensas samt 
hur brett och djupt enskilda diken rensas. På torvmark ska man om möjligt inte gräva ner 
till den underliggande mineraljorden. Detta kan bidra till mindre erosion av jordpartiklar 
särskilt i områden med underliggande mineraljord som har fin- och medelkorning textur 
(kornstorlek <0,063 mm respektive 0,063–0,63 mm). Sådana mineraljordar eroderar 
nämligen lättare än mineraljord med grov textur (kornstorlek >0,63 mm). Att bara rensa 
botten av diket och lämna dikeskanterna intakta är en åtgärd som kan bidra till mindre 
erosion. 

Foto 2. Ett dike i Lettland som inte borde ha rensats på grund av den erosionskänsliga jorden.  
Rensningen orsakade stor transport av partiklar till nedströms belägna vatten (Foto Zane Lībieté).

2) I Sverige likställs kompletteringsdikning med nydikning (markavvattning). Se även fotnot 1.



14

REGLERING AV HASTIGHET OCH EROSIONSKRAFT HOS  
DIKESVATTNET 
Olika dammkonstruktioner kan anläggas för att minska vattnets hastighet och erosions- 
kraft. 

PFC-metoden (“Peak-flow control”) består av rör i en jordvall som reglerar avrinningen. 
Metoden har visat sig effektiv för att minska transporten av suspenderade partiklar och 
partikulärt bundna näringsämnen vid dikesrensning (Figur 4). En sedimentationsdamm 
är ofta grävd uppströms rörkonstruktionen för att fånga suspenderade partiklar. Metoden 
är dock ineffektiv för att minska uttransport av lösta ämnen i dikesvattnet. Därför bör 
PFC-metoden inte vara den enda vattenskyddsåtgärden.

Funktionen hos dammkonstruktioner i form av dämmen under eller ovan marknivån, 
vanligtvis konstruerade av sten eller jord men utan rör som vattnet kan rinna igenom, har 
hittills inte studerats i samband med dikesresning. Vid konstruktion av sådana dämmen 
bör man se till att området för vattenlagring uppströms dämmet är tillräckligt stort för att 
effektivt minska vattnets flödeshastighet och att det finns tillräcklig yta för att suspender- 
ade partiklar ska kunna sedimentera. En modelleringsstudie har indikerat att dämmen, 
som effektivt dämmer upp vattnet, kan ha potential att påtagligt minska exporten av  
suspenderade partiklar. 

För att förhindra höga flödeshastigheter i dikessystemet måste rören i en flödesregler- 
ande konstruktion (d.v.s. en vall med rör med eller utan sedimentationsdamm) vara 
korrekt dimensionerade. Då konstruktionen fungerar optimalt utgör hela dikessystemet 
ett magasin där vattnet kan uppehåll sig. Detta minskar vattenhastigheten i dikena och 
därmed erosionsrisken, särskilt vid höga flöden. Att dimensionera det undre röret korrekt  
(basflödet) är kritiskt för att en flödesreglerande konstruktion ska fungera bra. Rörets 
diameter dimensioneras utifrån avrinningsområdets storlek och medellutning samt  
nederbördsmönstret i området. Ett för smalt undre rör kan orsaka för lång uppehållstid 
för vattnet i dikessystemet (och därmed sämre dräneringsförhållanden) vilket kan leda  
till minskad trädvitalitet och -tillväxt. Ett för stort rör kan ge för liten minskning av  
vattenhastigheten vid mycket höga flöden. För att förbättra funktionen under perioder 
med lågt flöde, både under och efter dikesrensningen, kan basflödesröret förseglas till-
fälligt. En sedimentationsdamm grävs vanligtvis direkt uppströms vallen med rör, för 
att eroderade jordpartiklar som frigjorts trots konstruktionen ska kunna sedimentera. 
En kombinerad vall- och dammkonstruktion är motiverad eftersom en vall i sig själv är 
ineffektiv för att kvarhålla suspenderade partiklar direkt efter en dikesresning då flödena 
är låga och koncentrationen av suspenderade partiklar är hög. Sedimentationsdammar är 
som effektivast vid låga vattenflöden med hög koncentration av suspenderade partiklar. 
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Figur 4. Ovan: Foto som visar en konstruktion för flödesreglering av vatten (PFC-metoden; “Peak flow  
control“) i centrala Finland (Foto Leena Finér). Nedan: Skiss av konstruktionen som består av två rör 
genom en dammvall i syfte att minska vattenhastigheten i hela dikessystemet, särskilt vid höga vatten- 
flöden, samt att minska uttransporten av suspenderade partiklar och näring bunden i partiklarna. En 
sedimentationsdamm har grävts uppströms dammvallen för att partiklar ska kunna sedimentera i  
dammen. (Illustration Ilze Paulina).



16

FÅNGA ERODERADE JORDPARTIKLAR OCH NÄRINGSÄMNEN
Syftet med sedimentationsgropar och -dammar (ibland större bassänger) är att få  
suspenderade jordpartiklar och partikulärt bundna näringsämnen, som eroderat i dikes- 
systemet, att sedimentera innan de når nedströms belägna vatten. Gropar och dammar  
är breddade och fördjupade avsnitt i ett dike, där vattnet strömmar genom en bredare 
sektion med större tvärsnittsarea, vilket minskar flödeshastigheten (d.v.s. ner till åtmin- 
stone 0,2 m per sekund). Det underlättar sedimentation av suspenderade partiklar i 
dammen. I allmänhet är sedimentationsdammar effektiva för att fånga och kvarhålla 
partiklar med diametrar större än 0,05 mm, medan mindre partiklar fångas mer effektivt 
i översilningsområden. Vanligen grävs sedimentationsgropar i tegdikena och sedimenta-
tionsdammar i slutet av ett huvuddike.

Sedimentationsgrop
En del praktiska handledningar föreslår sedimentationsgropar (1–2 m³) som en vatten-
skyddsåtgärd på dikade torvmarker för att fånga suspenderade partiklar, men det finns 
inga empiriska data som visar hur effektiva de är. En modelleringsstudie har indikerat  
att sedimentationsgropar ibland t.o.m. kan bidra till ökad erosion genom att flödeshastig- 
heten genom groparna ökar.

Sedimentationsdamm
Hur effektiva sedimentationsdammar är för att kvarhålla suspenderade partiklar varierar 
avsevärt beroende på deras utformning, speciellt dammens volym och vattnets uppehålls-
tid i dammen. Uppehållstiden minskar när dammen fylls av sedimenterade jordpartiklar, 
så det krävs regelbunden tömning för att bibehålla kvarhållningsförmågan. Effektiviteten 
hos en damm är låg till dess tillförseln av partiklar kommit upp till en viss nivå, vilket  
möjligen beror på att suspenderade partiklar inte sedimenterar förrän de bildat större 
flockar eller aggregat. Sedimentationsdammar bör endast grävas i områden där dammens 
botten och väggar inte når ner i underliggande erosionskänslig mineraljord.

Väl fungerande sedimentationsdammar minskar sedimenttransporten med 30–40 pro- 
cent och är särskilt effektiva för grova partiklar (kornstorlek >0,63 mm). Mycket stora 
dammar (>400 m³) kan behövas för att fånga mer än 50 procent av tillförda suspen- 
derade partiklar. I områden där tillförda partiklar består av antingen lätta organiska  
partiklar eller finkornig mineraljord (partikelstorlek <0,063 mm) bör sedimentations-
dammar i allmänhet inte byggas. Där kan översilningsområden vara effektivare. 
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Figur 5. Ovan: En skiss av en sedimentationsdamm med rekommenderade dimensioner för att möjlig-
göra sedimentation av eroderade suspenderade partiklar. Diket som avvattnar dammen (“utloppsdike“) 
rensas inte. Ett tvärsnitt (A–A1) av dammen illustreras till höger (Illustration Ilze Paulina).  
Nedan: Fotot visar en sedimentationsdamm i Sverige (Foto Ulf Sikström).
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ÖVERSILNINGSOMRÅDEN
Trots att översilningsområden visat sig vara den mest effektiva vattenskyddsåtgärden 
är användningen inom operativt skogsbruk mycket begränsad. En begränsning med att 
konstruera översilningsområden, d.v.s. när diken läggs igen, är att detta inte bara leder 
till hög grundvattennivå i själva översilningsområdet utan även i det dikade området  
uppströms, i alla fall om det är stora flacka områden. Där marken lutar kan området  
med hög grundvattennivå ovan översilningsområdet vara endast några meter eller tiotals 
meter långt, men i flacka områden kan grundvattennivån påverkas flera hundra meter 
från översilningsområdet. Att anlägga översilningsområden är således mest lämpligt i  
områden med sluttande mark, vilket ger mindre risk för att området inte avsevärt på- 
verkar trädtillväxten inom den produktiva skogsmarken ovanför. I flacka områden bör 
istället andra vattenskyddsåtgärder användas. Orörda myrområden med sällsynta växt- 
arter bör inte användas som översilningsområden, eftersom vegetationen i översilnings- 
området genomgår stora förändringar på grund av den ökade näringstillförseln med det 
översilande vattnet från det ovanför belägna området.

Naturliga och restaurerade översilningsområden är den mest effektiva vattenskydds- 
åtgärden för att fånga suspenderade partiklar och näringsämnen från dikade områden. 
Mycket hög fastläggning har rapporterats, särskilt då inflödet av supenderade partiklar till 
översilningsområdet varit stort och översilningsområdet utgjort minst 0,5–1,0 procent  
av hela avrinningsområdet. Dessutom har effektiv fastläggning av lösta näringsämnen  
uppmätts, särskilt vid tillfällig hög belastning av näringsämnen. 
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Figur 6. Ovan: Foto som visar ett översilningsområde i norrra Finland som skapats för att fånga suspen- 
derade partiklar samt lösta näringsämnen från ett dikat område (Foto Antti Leinonen). Nedan: En  
schematisk skiss av ett översilningsområde (Illustration Ilze Paulina).
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Övervakning och utbildning

Viktiga budskap

• Att följa upp hur effektiva olika vattenskyddsåtgärder är bidrar till att  
 utveckla vattenskyddet vid dikesrensning.

• Rimlig uppföljning är att fältpersonal visuellt inspekterar alla vatten- 
 skyddsåtgärder och övervakningsnätverk för vattenkvalitet organiseras  
 på administrativ nivå. 

• Utbildning i vattenskydd krävs för arbete på certifierade skogsfastigheter.

• Fortlöpande utbildning och tillämpning krävs för att genomföra dikes- 
 rensning med god kvalitet.

Hur effektiva olika vattenskyddsåtgärder är för att minska erosion och transport av, 
samt fånga och kvarhålla, suspenderade partiklar och näringsämnen behöver övervakas 
regelbundet. Resultaten analyseras och används för att utvärdera kvaliteten på utförda 
vattenskyddsåtgärder och förbättra åtgärdernas nytta och effektivitet. EU:s ramdirektiv 
för vatten, som fastställer regler för att alla vattenförekomster (ytvatten, markvatten, 
inlandsvatten och vatten i övergångszoner) minst ska nå "god" ekologisk status, definierar 
kvalitetsnormer för koncentrationer av ämnen och farliga substanser i vatten. Därför är 
det viktigt att vara medveten om gällande lagstiftning och den ekologiska betydelsen av de 
vatten som ligger nedströms ett område som kan bli föremål för dikesrensning.

En lämplig miniminivå för uppföljning i det dagliga operativa skogliga arbetet är visuell 
inspektion av de utförda vattenskyddsåtgärderna i relation till fördefinierade kriterier. 
Dessa kriterier kan exempelvis vara volymen för en sedimentationsdamm, rörens dimen-
sioner i en flödesdamm, längden på ett översilningsområde, etc. Denna typ av egenkon-
troll kan också samordnas med extern revision som kan krävas i certifierade skogar. 

Utbildning och övning behövs för planering och utförande av dikesrensning med till- 
räckliga vattenskyddsåtgärder i skogsbruket. Grundutbildning tillhandahålls av yrkes- 
skolor, högskolor, universitet och andra organisationer som en del i yrkesutbildningar 
eller som annan kompletterande utbildning och kortare kurser. I ett ständigt lärande 
måste utövarna ta till sig ny kunskap och tillämpa åtgärden som en del i det dagliga  
arbetet. Demonstrationsområden har etablerats i de olika länderna i Östersjöregionen  
för att visa praktiska exempel på utförd dikesrensning med lämpliga vattenskydds- 
åtgärder.
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Använda begrepp
Akvifär: En akvifär är en geologisk bildning som lagrar en större mängd grundvatten. I 
en sluten akvifär är grundvattenmagasinet avskiljt från atmosfären av ett tätande skikt. 

Bulkdensitet (skrymdensitet): förhållandet (kvoten) mellan massa och skrymvolym.

Dikesavbrott: delsträckor av ett dike som inte rensas i syfte att minska vattenhastig- 
heten samt att fånga och kvarhålla eroderade suspenderade jordpartiklar. 

Dikesunderhåll: avser rensning av befintliga diken (dikesrensning) och även grävning 
av kompletterande diken mellan de gamla (kompletteringsdikning). Syftet är att bibehålla 
eller öka trädtillväxten. I Sverige betraktas grävning av kompletterande diken vid dikes- 
underhåll som nydikning (markavvattning). 

Dräneringsdike (vanligen tegdike): dike som mynnar i ett huvuddike (utloppsdike). 

Evapotranspiration från trädskiktet: avdunstning av intercepterat vatten (neder- 
börd som fastnar i träden) och transpiration från träden.

Flödeskontrollkonstruktion (rördamm): konstruktion som vanligtvis består av två 
rör i en dammvall, ofta med en liten sedimentationsbassäng innan dammvallen. Huvud- 
syftet är att kontrollera (minska) vattnets flödeshastighet och därmed erosionen i dikes- 
systemet, särskilt vid höga flöden, men även att minska transport av jordpartiklar och  
partikulärt bundna ämnen till nedströms belägna vatten. 

Huvuddike (Utloppsdike): samlar upp vatten från andra diken (dräneringsdiken,  
tegdiken) inom det dikade området och transporterar bort vattnet från det dikade  
området. 

Kornstorleksklasser för mineraljord (mm): Grus 6–20; Sand 0,6–2;  
Mo 0,06–0,2; Silt 0,006–0,02; Ler 0,0006–0,002; Torvpartiklar har ofta storleken 
0,5–16.

Sedimentationsgrop: breddning och/eller fördjupning av ett dike (volym 1–2 m³)  
för att sänka vattenhastigheten. Syftet är att få eroderade suspenderade jordpartiklar att  
sjunka till botten (sedimentera) och hindra fortsatt transport till nedströms belägna  
vatten. 

Sedimentationsdamm (-bassäng): en stor grävd grop, vanligen placerad i utloppet 
av dikessystemet, med syftet att sänka vattenhastigheten samt fånga och kvarhålla  
eroderade suspenderade jordpartiklar för att hindra transport till nedströms belägna  
vatten. Enligt finska rekommendationer bör dimensioneringen för en damm/bassäng 
vara en vattenvolym på 2–5 m³ per hektar avrinningsområde för ett dikat område på  
upp till 40–50 ha. 

Skjuvhållfasthet: hos jord beror den på det inneboende motståndet hos jordpartiklarna 
att röra sig i relation till varandra. Detta motstånd kan antingen bero på att partiklarnas 
form är ogynnsam eller gynnsam för rörelse, att de låser i varandra, eller fysiska krafter 
som beror på att partiklarnas ytliga atomer delar på elektroner, eller andra kemiska  
bindningar.
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Suspenderat material (Suspenderade partiklar): ett mått på både organiska och 
oorganiska partiklar som är uppslammande i vatten. Suspenderat material kallas även  
för partikulärt material eller suspenderade ämnen och mäts exempelvis i enheten mg per 
liter. I denna skrift avses partiklar som har eroderat i ett dikessystem och som är upp- 
slammade (suspenderade) i vattnet som rinner i diket.

Översilningsmark: naturliga eller konstruerade (d.v.s. restaurerade våtmarker) om-
råden där vattnet från ett dikessystem släpps ut (översilas). Syftet är att fånga eroderade 
suspenderade jordpartiklar och ämnen (både partikulärt bundna och lösta). Rekommen-
dationen är att området ska utgöra minst 0,5–1,0 procent av avrinningsområdets storlek.

 




