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Method for inventory of need for ditching maintenance 
 

 

Abstract 
 

Large areas have been ditched in Sweden during the past 100 years to improve the forest 

production. Ditching and also maintenance of old ditches are operations having mainly negative 

effects on water quality, flora and fauna and changing characteristics of soil. The purpose of this 

study was to suggest a method for inventory of the need for ditching maintenance in old forest 

ditches that takes biodiversity, water protection and forest production into consideration. 

Inventory methods from five Swedish and Finnish forest companies, agencies and organisations 

were compared. Their employees were interviewed about their handling with ditches, forest 

production and nature conservation. The results show that there are four major questions that 

have to be answered in order to decide whether old ditches should be left as they are, maintained 

or if there are other operations that could be needed. First, it is important to know whether the 

original ditches has had an improving effect on forest production and second, what effect a 

cleaning of the ditch would have on the growth at present. The third and fourth theme that has to 

be valued is what the effects could be on biodiversity and the environment and all this has to be 

weighted together. Maintenance of old ditches is a complex subject. It is of major concern to have a 

comprehensive view and to look outside the specific object for eventual causes and effects. A 

method for inventory of need for ditching maintenance is a good tool in the planning.  

 

Key words: ditching, inventory methods, forest production, water quality, biodiversity 

 

 



Förord 
 

Detta arbete är resultatet av mitt examensarbete i naturgeografi vid Institutionen för ekologi, miljö 

och geovetenskap (EMG), Umeå universitet. Arbetets omfattning är 15 högskolepoäng och är en 

del i min kandidatexamen. Arbetet har utförts vid Skogsstyrelsen i Umeå under hösten och vintern 

2010. Jag skulle vilja tacka min handledare på Skogsstyrelsen, Elisabet Andersson, för att jag fått 

möjlighet att göra mitt examensarbete på Skogsstyrelsen och för tankar och idéer kring dikning. 

Jag skulle även vilja tacka min handledare på EMG, Hans Ivarsson, för konstruktiv kritik och hjälp 

med arbetets utformning. Arbetet hade inte gått att genomföra utan hjälp och svar från de 

yrkesverksamma inom skogsbranschen som jag fått möjlighet att intervjua, tack för att ni tog er tid 

att svara på mina frågor.  
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1 Inledning och syfte 
 

I Sverige finns cirka 10 miljoner hektar mark som är täckt av ett mer eller mindre mäktigt lager 

torv, vilket är ungefär en fjärdedel av landarealen (Hånell 1990). Våtmarkerna är viktiga habitat 

för växter och djur, men är samtidigt en produktionsresurs i skogsbruket (Skogsstyrelsen 2009 A). 

Stora arealer har dikats under det senaste århundradet i både Sverige och Finland för att höja 

skogens produktionsförmåga (Hånell 1990). Under de första årtiondena fanns inte många tankar 

på att detta är ett ingrepp i naturmiljön och att det påverkar vatten, mark, flora och fauna. Idag 

håller många diken på att växa igen samtidigt som många diken som grävts inte har medfört någon 

produktionshöjande effekt. Avvägningen mellan naturvård och skogsproduktion gör att äldre 

diken inte bör rensas rutinmässigt, markägare bör istället göra en detaljerad inventering och 

planering av behovet. Det finns få inventeringsmetoder som kan användas för att bedöma hur 

äldre diken bör underhållas. De som finns är ofta förenklade och saknar ett helhetsperspektiv.  

 

Syftet med detta arbete är att utveckla en metod för planering av dikesunderhåll som både har en 

vetenskaplig grund och är användarvänligt.  Befintliga metoder från svenska och finska 

myndigheter, skogsföretag och naturvårdsorganisationer analyserades och intervjuer med 

yrkesverksamma gjordes med syftet att få en större förståelse för hur deras arbete med 

dikesrensning går till.  
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2 Dikning av skogsmark  
 

2.1 Varför dikning? 

Det främsta syftet med dikning är att höja skogens produktionskapacitet genom att sänka 

vattenhalten i marken och ge rotzonen möjlighet att innehålla tillräckligt mycket syrgas. 

Vattenbalansen ändras, större mängd vatten återgår till atmosfären och biomassaproduktionen 

ändras från markvegetationen till träden. Även kretsloppet av näring förändras och här är 

betydelsen av marktyp stor för växtproduktionen. Rena torvjordar innehåller inte mineralpartiklar 

och saknar således mineralbundna näringsämnen som skulle kunna frigöras genom vittring och 

användas av växterna. Torven innehåller däremot ofta mycket kväve eftersom hela jordmånen 

består av humifierat organiskt material och detta kan mineraliseras när grundvattennivån sänks 

(Skogsstyrelsen 2009 B).  

 

Skogliga våtmarker brukar delas upp i myrimpediment och produktiv skogsmark, där den senare 

har en produktionsförmåga ≥ 1 m3 per hektar och år. Båda dessa klasser kan sedan delas in i våt 

fastmark med ett torvtäcke < 30 cm och torvmark med ett torvtäcke ≥ 30 cm (Skogsstyrelsen 2009 

B). Idag ingår omkring hälften av de torvtäckta markerna (cirka fem miljoner hektar) i den 

produktiva skogsmarken (tabell 1) och den andra hälften är myrimpediment (Hånell 1988).  
 

Tabell 1. Produktiv skogsmark i Sverige med ett mer eller mindre tjockt torvlager, 1000 ha. Data från Hånell (1990). 

Våt fastmark             

Norrland Svealand Götaland Riket  

odikad dikad odikad dikad odikad dikad odikad dikad Summa 

1850 258 529 73 397 112 2776 443 3219 

         

Torvmark       

Norrland Svealand Götaland Riket  

odikad dikad odikad dikad odikad dikad odikad dikad Summa 

504 269 297 107 375 216 1176 592 1768 

         

Våt fastmark + torvmark      

Norrland Svealand Götaland Riket  

odikad dikad odikad dikad odikad dikad odikad dikad Summa 

2354 527 826 180 772 328 3952 1035 4987 

 

 

2.2 Dikningens historia 

Några av de första dokumenterade dikningarna skedde i södra och mellersta Sverige omkring 

1850, men det var inte förrän i början av 1900-talet som dikningen tog fart på allvar (figur 1). En 

orsak till uppgången tros vara den norrländska förbudslagen som kom 1906 och förbjöd de 

norrländska skogsbolagen från att köpa in ny mark. Detta gjorde att bolagen ville utnyttja all mark 

de redan hade och skapade ny produktionsskog genom dikning (Ahlbäck 1979). Under 1930-talets 

krisår användes dikning som ett medel för att minska arbetslösheten och uppemot 8000-10 000 

kilometer diken grävdes per år. Under andra världskriget blev det sämre tider för dikningen och 

verksamheten upphörde nästan helt (Simonsson 1987).  
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Efter andra världskriget stimulerades dikning till stor del av bidrag från staten. Även den tekniska 

utvecklingen gjorde att dikena inte längre behövde grävas för hand och istället kunde sprängas och 

senare helt grävas med grävmaskin. På 1970-talet började så kallad skyddsdikning att bli vanligare, 

för att förhindra att hyggen försumpades och därmed underlätta återbeskogning. I och med att 

bidragen för att gräva nya diken försvann i början av 1990-talet och att det efter 1986 krävs 

tillstånd från länsstyrelsen för nydikning har dikningens omfattning sjunkit kraftigt under 1990- 

och 2000-talet. Ytterligare orsaker till minskningen är att den förut rådande uppfattningen att 

skog kunde växa på alla typer av mark, bara den dikades tillräckligt, har ersatts av nyare 

kunskaper. Numera är dikesrensning den vanligaste åtgärden, dock är omfattningen svår att 

uppskatta då det i de flesta fall inte krävs tillstånd för detta (Simonsson 1987, Bernes och 

Lundgren 2009, Skogsstyrelsen 2009 B).  

 

 

Figur 1. Dikningens omfattning i Sverige från 1870 fram till idag. Antal hektar som avvattnats, fördelade på 

markavvattning, skyddsdikning samt rensade bäckar (Hånell 2009). 

 

I Finland började statens marker att dikas ungefär samtidigt som i Sverige. Från 1907 fanns det 

”mossuttorkningsforstmästare”1 anställda av staten, dessa tog lärdom av de första dikningarna i 

Sverige och anlade ett försöksområde. Även i Finland finansierades dikningarna av staten och 

verksamheten blev snabbt omfattande. Detta särskilt efter 1928 när skogsförbättringslagen 

fastslogs och som varje år tilldelade bidrag till dikning. Depressionen under 1930-talet bidrog till 

att cirka 100 000 km diken (avvattnade cirka 700 000 hektar) grävdes 1928-39, men precis som i 

Sverige upphörde verksamheten nästan helt under tiden för andra världskriget. Dikningen kom 

igång under 1950- och 60-talet (Heikurainen 1973), men har under de senaste årtiondena främst 

övergått till dikesrensning. Detta beror mycket på att all torvmark som går att använda till 

skogsproduktion redan har dikats (Metla 2009, Hånell muntl). En skillnad mellan Sverige och 

1 Forstmästare är den finska motsvarigheten till jägmästare. 
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Finland är att skogsägare får bidrag från finska staten för dikesrensning enligt lagen om 

finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Hur stort bidraget är beror på var i landet skogen 

växer, men det är oftast 40-60 % av kostnaden (Skogsreflexen 2010). 

 

2.3 Dikningens lagstiftning 

Dikning har reglerats i ett flertal lagar i Sverige sedan slutet av 1870-talet, där de viktigaste har 

varit 1879 års dikningslag, 1918 års vattenlag, 1983 års vattenlag och naturvårdslagen. I den 

senaste tillkom 1986 tillståndsplikt för nydikning och under 1994 tillkom även ett förbud mot 

nydikning i södra delarna av Sverige. Där krävs numera dispens från förbudet innan en ansökan 

kan prövas. (Skogsstyrelsen 2009 C).  

 

I dagens lagstiftning delas dikning in i olika kategorier beroende på syfte: markavvattning, 

skyddsdikning och dikesrensning. Markavvattning innebär nydikning och syftar till att permanent 

sänka grundvattennivån lägre än tidigare och öka den naturgivna produktionsförmågan. Åtgärden 

kräver tillstånd från länsstyrelsen, är som tidigare nämnt i stort sett förbjuden i södra delarna av 

Sverige och regleras av Miljöbalken (MB) 11 kap 2 § (Skogsstyrelsen 2009 C). Skyddsdikning görs i 

samband med föryngringsavverkning på produktiv skogsmark för att förhindra att grundvattnet 

stiger och försvårar återplantering. Det är frågan om grunda diken (normalt 0,3-0,6 meters djup) 

som lämnas att växa igen och alltså enbart fyller sin funktion till dess att skogen börjar växa sig 

högre igen. Skyddsdikning regleras i 15 § skogsvårdsförordningen och ska anmälas till 

Skogsstyrelsen minst sex veckor i förväg. Dikesrensning syftar till att befintliga diken ska behålla 

sitt läge, djup och avvattnande förmåga och regleras av MB 11 kap 15 §. Åtgärden är samrådspliktig 

till Skogsstyrelsen om den anses väsentligt ändra naturmiljön och enligt Skogsstyrelsen egna 

rutiner anses dikesrensning ofta vara en sådan verksamhet som bör anmälas för samråd enligt MB 

12 kap 6 § (Skogsstyrelsen 2009 A, Skogsstyrelsen 2009 C).  

 

Det har visat sig finnas ett flertal tillämpningsvårigheter av ovan beskrivna definitioner, främst när 

det gäller distinktionen mellan markavvattning och dikesrensning. Ett problem är att det för diken 

grävda innan markavvattning blev tillståndspliktigt sällan finns uppgifter om djup och läge för 

ursprungsdiket. Dessa uppgifter kan finnas i äldre dikningsplaner, men oftast finns inga 

noteringar alls. Det är dock ofta möjligt att ta reda vad som är fast botten och således undvika att 

det blir fråga om markavvattning. Ett begrepp som vållar viss förvirring är ”nytt naturtillstånd”. 

Anses ett nytt naturtillstånd ha inträtt i diket får man inte dikesrensa, utan tillstånd för 

markavvattning krävs. Ingen legal definition eller klar beskrivning av begreppet finns: i vissa fall 

sägs att när flora och fauna har ändrats avsevärt eller den avvattnande förmågan har avtagit. 

Andra definitioner menar att när ett visst antal år har förflutit utan rensningsåtgärder har ett nytt 

naturtillstånd inträtt. Ytterligare problem kan uppstå när olika myndigheter är tillsynsmyndighet 

för olika dikesåtgärder och speciellt när det kan vara svårt att avgöra om ett nytt naturtillstånd har 

uppkommit (Skogsstyrelsen 2009 C). 

 

2.4 Miljökonsekvenser  

Under dikningens pionjärtid fanns inga tankar på att markavvattning och dikesrensning är 

skogsåtgärder som har stor inverkan i naturlandskapet och på vattenmiljöer i skogen. Först under 

1970- och 80-talet började forskning kring området att komma igång, men den har minskat något 

på senare tid i och med att intresset för dikning har svalnat. Trots det har medvetandet om 

miljökonsekvenser ökat och finns oftast med i planeringen av markavvattning och 

dikesrensningar, i rådgivning från myndigheter och i lagar. Det bör även tilläggas att enligt MB 11 

kap 6 § får en vattenverksamhet, till exempel en rensning, enbart genomföras om fördelarna från 
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allmän och enskild synpunkt är större än kostnaderna och skadorna av den (Skogsstyrelsen 2009 

C).  

 

Den mest uppenbara konsekvensen av dikning är att grundvattennivån sänks och 

avrinningsmönstren förändras. Det har funnits en traditionell bild av att våtmarker fungerar som 

svampar och suger upp vatten vid överflöd och sedan släpper iväg det vid torrare förhållanden, 

vilket alltid skulle ge lågvattenflöden i områden med våtmarker. Detta är en bild som har fått ge 

vika för en mer komplex uppfattning om våtmarkernas inverkan på hydrologin. Undersökningar 

har visat att högflöden har minskat och lågflöden har ökat efter dikning. Det har alltså en 

utjämnande effekt samtidigt som den årliga avrinningen har visat sig både kunna öka och minska. 

Mycket verkar bero på var och hur stor andel av avrinningsområdet som består av våtmark, om det 

är myr eller våt fastmark och hur mycket av marken som är beskogad, vilket gör det svårare att dra 

generella slutsatser om hur hydrologin kommer att se ut efter att en mark dikats (Heikurainen 

1973, Simonsson 1987, Lundin 1994).  

 

Ämnestransporten har visat sig förändras markant efter dikesrensning, både för suspenderat 

material och lösta ämnen. Det som uppmärksammas i flertalet studier är en ökning av suspenderat 

material under flertalet år efter rensningarna, vilket påverkar både bottenvegetation, fisk och 

andra vattenlevande organismer (Simonsson 1987, Ecke 2008). Viktiga habitat och lekbottnar för 

exempelvis öring riskerar att förstöras när materialet sedimenterar. Detta är en anledning till att 

man bör undvika att dika och dikesrensa i områden med finkorniga jordar av mo och mjäla. 

Transporten av näringsämnen såsom kväve och fosfor tenderar att öka något, men har i de allra 

flesta studier inte setts som någon större fara. Detta är självfallet beroende på hur stor recipienten 

är, en mindre sjö eller vattendrag kan påverkas negativt även av mindre ökningar i tillflödet av 

ämnen (Simonsson 1987, Joensuu m fl. 2002).  

 

Många vattenlevande arter behöver en variation av strömmande sträckor och lugna djuphålor, 

något som aldrig existerar i diken och som försvinner när gamla bäckfåror rätas. Dikning kan ha 

gynnande effekter på fisk- och bottenfaunan, om det leder till att extrema hög- och lågvattenflöden 

minskar. Förutom en indirekt påverkan av vattenkvaliteten finns det många arter av växter, lavar, 

mossor, svampar, fåglar och djur som är direkt beroende av myrar och sumpskogar som habitat. 

Sumpskogar har varit brandfria refuger under lång tid och har gett upphov till en stabil miljö med 

vegetation känslig för förändringar såsom till exempel dikning. Dikning och dikesrensning gynnar 

vissa arter, men generellt är det triviala arter som ökar medan mer sällsynta arter missgynnas 

(Simonsson 1987).  

 

Vid markavvattning och dikesrensning är det viktigt att vara medveten om att många mindre 

önskvärda ämnen som finns lagrade i marken och kan utlakas och skada växt- och djurliv i vattnet 

om de grävs upp. Ett exempel är kvicksilver, men där finns det idag en stor osäkerhet kring hur 

mycket som finns inlagrat och hur det egentligen påverkas av dikning. Både oorganiskt kvicksilver 

och det organiska metylkvicksilvret binder hårt till humus och det läcker ständigt ut en mindre 

mängd som transporteras vidare till sjöar och ackumuleras högre upp i näringsväven i bland annat 

fisk. Det är främst metylkvicksilver som är toxiskt för levande organismer i och med att det är 

fettlösligt och ackumuleras högre upp i näringskedjan.  Aktiviteter i skogsmark som ökar 

utlakningen av humus, däribland dikesrensning, leder till en ökad halt av kvicksilver. På sikt kan 

dikning och dikesrensning leda till lägre halter av utlakad humus eftersom vattnet leds genom 

horisonter med lägre halt av tillgänglig humus. Samtidigt kan sedimentationsbassänger, slamfällor 

och restaurerade våtmarker skapa mer gynnsamma förhållanden för metylering av kvicksilver 
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(Skyllberg 2003, Bishop och Åkerblom 2006, Skogsstyrelsen 2009 C). De allra senaste 

forskningsrönen visar däremot att till exempel klibbalkärr kan utgöra en demetylerande miljö. 

Restaurering av sådana miljöer skulle i så fall eventuellt kunna användas för att på sikt minska 

mängden metylkvicksilver (Skyllberg 2010). 

 

Sulfatjordar har fått mer och mer uppmärksamhet i samband med dikning. Det är jordar som finns 

i de delar av Sverige som varit täckta av ett saltvattenhav någon gång efter den senaste istiden, 

framförallt längs norra Norrlands kust men även i den mellansvenska sänkan och längs alla 

nuvarande kuster. När dessa marker kommer i kontakt med syrgas omvandlas sulfidsvavlet till 

försurande svavelsyra. I samma försurningsprocess omvandlas ofta järnsulfid till järnockra. På 

grund av surheten i marken frigörs metaller lättare och avrinnande vatten kan innehålla höga 

halter av till exempel kadmium, nickel och zink (Sohlenius och Öborn 2002). Vid ett flertal 

dikningar på sulfatjordar har bland annat fisk drabbats allvarligt på grund av den extrema 

surheten och att aluminium fälls ut på deras gälar (Skogsstyrelsen 2009 C).  Det är oklart i hur 

stora mängder metaller läcker ut i exempelvis Östersjön, men studier visar att det kan vara värden 

långt över normalvärden (Åström och Björklund 1995, Roos och Åström 2006). Enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) finns det kännetecken som gör att sulfatjordar känns igen i fält. I 

Väster- och Norrbotten färgas jorden svart av mineralet FeS (därav begreppet svartmocka) och när 

jorden kommer i kontakt med syre oxideras den snabbt till grått. I södra delarna av Sverige hittas 

sulfatjordar ofta på lokaler med gyttjelera och ofta i förlängningen av havs- och sjövikar. Det är en 

svagt blågrå lera som inte är lika karaktäristisk som svartmocka. Jordar som har oxiderat känns 

igen på vertikala, järnfärgade sprickor (Sohlenius m fl. 2007).  

 

Torvbildande våtmarker har stor betydelse för den globala kolbalansen och det finns stor 

anledning att undersöka hur dikning påverkar växthuseffekten och de naturliga processer som 

producerar och bryter ner växthusgaser. I våtmarker handlar det om ämnena koldioxid (CO2), 

metan (CH4) och lustgas (N2O). Frågan är komplex med processer som hela tiden motverkar 

varandra och det är svårt att beräkna om dikade våtmarker och sumpskogar är sänkor eller källor 

för växthusgaserna (Kasimir Klemedtsson 2000, von Arnold m fl. 2005 A). De senaste årens 

forskning har kommit fram till att dikade och beskogade torvmarker avger något högre emissioner 

av CO2, mycket lägre emissioner av CH4 och högre emissioner av N2O jämfört med odikade och ej 

beskogade torvmarker. En beräkningsmodell visar att dikade och beskogade torvmarker är 

nettosänkor för växthusgaser, medan den andra modellen visar att de är svaga nettokällor (von 

Arnold m fl. 2005 B).  

 

Den miljöhänsyn som tas i Sverige kring dikesrensning handlar idag främst om att minska slam- 

och partikeltransport. I rådgivning från Skogsstyrelsen rekommenderas miljöanpassad teknik för 

att minska grumling och att markägaren och entreprenören noggrant planerar rensnings-

åtgärderna. För att mildra påverkan på naturen bör till exempel en maskin med så liten skopa som 

möjligt väljas för att inte skada vegetationen och dikeskanterna och riskera att mer material 

eroderas. Andra hänsynsåtgärder kan vara att låta dikena vara orensade den sista biten innan 

anslutande vattendrag, att rensa vid lågt vattenstånd och att börja rensningen uppifrån för att slam 

och partiklar ska stanna kvar istället för att sköljas ut (Skogsstyrelsen 2004, Bång muntl).  

 

2.5 Dikning och vattenkvalitet i ett europeiskt perspektiv 

All vattenförvaltning i Sverige styrs av EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) och är närmare 

reglerat i förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Det övergripande 

målet med vattenförvaltningen är att ytvattenförekomsterna ska uppnå god ekologisk och kemisk 
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status. När det gäller markavvattning och dikesrensning blir detta aktuellt när det gäller att minska 

läckaget av närsalter till anslutande vattendrag och sjöar. EU:s marina direktiv (2008/56/EG) 

beslutades 2008 och införlivades i svensk lagstiftning i november 2010 genom Havsmiljö-

förordningen (2010:1341). Målet med det marina direktivet är att god miljöstatus ska uppnås i 

marina miljöer. Östersjöländerna har inom ramen för HELCOM-arbetet, gjort en 

överenskommelse som utmynnat i åtgärdsplanen Baltic Sea Action Plan. Enligt den ska Sverige 

minska läckaget av kväve och fosfor till Östersjön, Öresund och Kattegatt, vilket också ligger i linje 

med det arbete som behöver göras för att uppfylla det marina direktivet. På det nationella planet 

berörs ett flertal av de sexton miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande skogar, Levande 

sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans. För att kunna nå dessa 

förutsätter det att markavvattning och dikesrensning görs på ett för miljön så skonsamt sätt som 

möjligt. Arbetet handlar även om att bland annat bevara våtmarker med höga naturvärden, skapa 

åtgärdsprogram för hotade arter och till viss del även om att återskapa våtmarker (Skogsstyrelsen 

2009 C, Miljömålsportalen 2010).     
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3 Material och metoder 
 

Befintliga inventeringsmetoder för dikesunderhåll från svenska och finska skogsföretag, 

myndigheter och naturvårdsorganisationer har analyserats och jämförts. Metoderna har 

analyserats med utgångspunkt i vilken grund det finns för olika parametrar, om dessa är relevanta, 

om några parametrar bör tas bort eller läggas till. Som underlag för detta har en genomgång av 

vetenskaplig litteratur inom ämnet gjorts. För att öka erfarenheten av dikesinventering har ett 

tidigare protokoll från Världsnaturfonden (WWF) använts praktiskt i fält och gett en tydligare 

uppfattning av vilka parametrar som bör vara med.  

 

Intervjuer på telefon, genom e-post och besök har gjorts med yrkesverksamma som arbetar med 

skogsdikning och dikesrensning för att få deras syn på dikesrensning och respektive aktörs arbete 

med dessa frågor (bilaga 1). De personer som intervjuats är Lennart Henrikson, vattenspecialist på 

WWF, Roger Hällestrand, skogsvårdsansvarig på Sveaskog, Torsten Bång, skogskonsulent på 

Skogsstyrelsen, Juhani Karjalainen, regional direktör på Forststyrelsen i Finland och Kjell 

Sundsten, skogsförbättringschef på Skogscentralen i Finland. Aktörerna har valts för att få en bred 

spridning av intressenter i skogsbranschen, i både Sverige och Finland.  

 

WWF är en av världens största ideella organisationer som arbetar med naturvård och miljöfrågor. 

De arbetar för att bevara den biologiska mångfalden, att förnyelsebara naturresurser används på 

ett hållbart sätt och för att minska föroreningar (WWF 2010). Sveaskog är ett statligt ägt 

skogsbolag som äger cirka 15 % av de svenska skogarna, vilket gör dem till Sveriges största 

skogsägare (Sveaskog 2010).  Skogsstyrelsen är den svenska myndighet som har ansvaret för 

frågor som rör skog och arbetar för att landets skogar vårdas och brukas på ett hållbart sätt. 

Myndigheten arbetar även för att öka kunskapen om skogens värden för rekreation, friluftsliv och 

betydelse för samhället (Skogsstyrelsen 2010). Forststyrelsen är finska statens skogsföretag som 

har som främsta uppgift att utveckla och sköta Finlands skogsmarker. Man utför olika 

naturtjänster såsom att sköta naturskyddsområden och strövområden, skydda hotade arter, 

övervaka jakt och fiske samt även sköta myndighetsärenden gällande naturskydd (Forststyrelsen 

2010).  Skogscentralen är den finska myndighet som arbetar med att underlätta god skogsvård 

genom rådgivning och utbildning till skogsägare, områdesplanering och skogsbruksplaner. Man 

övervakar även avverkningar, beviljar stöd och ser till att övriga skogliga lagar efterföljs 

(Skogscentralen 2010).  
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4 Resultat 
 

4.1 WWF 

I Sverige började WWF att arbeta med frågor kring dikning och dikesrensningar i och med 

projektet ”Levande Skogsvatten” som startade i början av 2000-talet. Då fanns inte så mycket 

tankar kring dikesrensningens negativa miljöeffekter inom skogsbruket samtidigt som WWF insåg 

hur mycket diken som grävts men aldrig fyllt någon funktion. Tanken med projektet var att ta fram 

kunskap och metoder för alla inom skogsbruket, främst kring våtmarksrestaurering i form av att 

lägga igen diken som inte fyller någon produktionshöjande effekt, men man fokuserade även på 

dikesrensning. Metoden för dikesinventering som WWF arbetade fram tillsammans med Sveaskog 

syftar till att skogsägare på ett enkelt sätt ska kunna bedöma dikenas funktion. Intentionen var att 

väga produktionsmål mot miljömål och komma fram till om diken ska rensas, lämnas som de är 

eller läggas igen för att förhoppningsvis skapa fler våtmarker (Henrikson muntl).   

 

Inventeringsprotokollet är indelat i fyra delar som berör skogsproduktion, naturvård, lagar och 

avvägning mellan produktions- och naturvårdsnytta (tabell 2). Inventeringsmetoden samlar och 

strukturerar information om diken, sedan får skogsägaren själv väga ihop de olika parametrarna 

och göra en bedömning om lämplig åtgärd. Enligt Henrikson (muntl) finns inga parametrar som är 

viktigare än några andra, det är snarare tanken att man ska få en helhetsbild av behov och 

möjligheter.  

 

4.2 Sveaskog 

Sveaskog har hittills inte dikesrensat i stor utsträckning på sina marker, men håller på och bygger 

upp kunskap och rutiner inom företaget för att förhoppningsvis kunna utöka verksamheten.  Den 

inventeringsmetod som Sveaskog använder är en vidareutveckling av WWF:s metod från projektet 

”Levande Skogsvatten” och togs fram för två år sedan som en testversion. Under arbetet med att ta 

fram metoden fanns det från början med många fler parametrar. Dessa testades i fält, skalades ner 

och det resulterade i ett protokoll med tjugosju olika parametrar och rutiner kring hur Sveaskog 

förhåller sig till dikesrensning.  Även denna metod är till för att samla och strukturera all 

information för att Sveaskogs personal ska få med alla delar. Den ska fungera som ett stöd och 

verktyg i planeringen av och vid beslut om eventuella dikesrensningar. All Sveaskogs skog är 

miljöcertifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC) och deras rutiner ligger i linje med vad 

certifieringen kräver. Det innebär till exempel att som skogsägare ha kunskap om befintliga 

naturvärden och inte dikesrensa i skyddsvärda biotoper som exempelvis alkärr (Hällestrand 

muntl).  

 

Företagets inventeringsmetod är indelad i tre delar; en förberedande kontorsdel som undersöker 

om det finns skyddsvärd natur inom avrinningsområdet, till exempel Natura 2000 eller 

nyckelbiotoper. Den andra delen fylls i om någon av frågorna i första delen har besvarats med ”Ja” 

och berör ökat hänsynstagande och skyddsåtgärder. I den sista delen beskrivs bland annat 

vegetationstyp, anledning till åtgärd och möjligheter att begränsa slamtransporter samt en del 

frågor om hur rensningen ska gå till tekniskt (tabell 2). Alla punkter är viktiga, men framförallt bör 

man bedöma om det finns någon båtnad2 och nytta för rensningen, därefter är det viktigt att 

kontrollera möjligheterna för att minimera slam- och partikeltransporter. Det är även viktigt att 

vara uppmärksam, titta utanför det aktuella objektet och ha ett landskapsperspektiv i planeringen 

(Hällestrand muntl).  

Båtnad innebär att fördelarna med att utföra en viss åtgärd överstiger kostnaderna och olägenheterna.
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Tabell 2. Aktuella parametrar för metoder från WWF, Sveaskog och Skogsstyrelsen.  

Aktuella parametrar WWF Sveaskog Skogsstyrelsen 

Naturvärdeslokal/nyckelbiotop x x x 

Fiskförande vattendrag x x x 

Natura 2000  x x 

Skyddsvärda arter, t ex musslor  x x 

Möjlighet till utlopp innan sjö/vattendrag  x* x 

Naturvärdeslokal/nyckelbiotop nedströms   x   

Markslag x x* x 

Bottenkaraktär/struktur och lutning x x* x 

Dikets produktionsnytta x  x 

Vegetationstyp  x  

Vattenföring x   

Vattenfärg x   

Avstånd till naturligt vattendrag  x  

Risk för skador på naturvärden vid rensning x   

Risk för stora flöden   x*   

Anledning till åtgärd x x x 

Båtnadsareal/finns båtnad?  x x 

Ingår i ett dikningsföretag  x  

Kostnad   x 

Möjlighet att begränsa slamtransporter x x x 

Alternativ produktion, t ex trädslagsbyte x x x 

Behov av våtmarksrestaurering i landskapet x   

Målbild för ny våtmarksmiljö x   

Kulturlämningar   x   

Nytt naturtillstånd x x x 

Andra markägare berörda x x x 

Total dikeslängd  x x 

Underhållsmetod  x x 

Tidpunkt x x x 

Maskinval x x x 

Komplettering/skyddsåtgärder, t ex slamfällor, översilning x x* x 

Kompletterande dikning   x 

Behövs samråd med Skogsstyrelsen x     

x = parametern ingår i metoden, * parametrar som enbart blir aktuella om området 

anses ha höga naturvärden.  

 

4.3 Skogsstyrelsen 

Historiskt sett har Skogsstyrelsen (före detta Skogsvårdsstyrelsen) arbetat mycket med 

markavvattning, men när de statliga bidragen till verksamheten försvann i början av 1990-talet 

minskade omfattningen drastiskt. I dagsläget är myndigheten samrådande kring markavvattning 

(ansökan görs till länsstyrelsen) och det ingår även i deras uppdragsverksamhet att skogsägare kan 

köpa hjälp med projektering och ansökan som en tjänst från Skogsstyrelsen. Skyddsdikning är 

anmälningspliktigt till Skogsstyrelsen och även dikesrensning i den mån åtgärden förväntas ändra 

naturmiljön avsevärt. Det blir mer och mer vanligt att större skogsbolag dikesrensar och det är 
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främst dem som anmäler till samråd. Rensningen görs ofta i samband med avverkning och då 

gäller det lite större områden (Bång muntl).  

 

Inom EU-projektet Rinnande vatten i Kvarken har Skogsstyrelsen i Umeå gjort en genomgång av 

befintliga metoder och tagit fram en lista med parametrar som bör bedömas innan beslut tas om 

diken bör rensas eller restaureras på annat sätt (tabell 2). Den är indelad i olika block: naturvård, 

produktion, lagstiftning, avvägning mellan produktion och naturvård och teknik. Viktiga 

parametrar att bedöma är om det gamla diket har gjort nytta, lämpligen genom att borra i träden 

och undersöka om årsringsbredden har ökat efter dikningen. Det är även viktigt att iaktta om 

skogen är livskraftig och hur stor graden av återförsumpning är i området (Bång muntl). 

 

4.4 Forststyrelsen 

Forststyrelsen utför dikesrensning på statligt ägd mark i Finland. Man arbetar efter en metod som 

tagits fram tillsammans med Skogsforskningsinstitutet (Metla). Metoden utgår från om rensning 

är lönsamt, detta genom en tabell med minimumantal stammar eller grundyta3 som krävs för 

beståndet (tabell 3). Utöver det är det viktigt att bedöma dikenas skick och funktion, hur träden 

mår och hur träden har reagerat på tidigare dikningar. I och med att Forststyrelsen inte har något 

protokoll liknande de svenska där all information samlas så krävs det till stor del att personalen 

har stor kunskap om dikesrensning och vad som ska bedömas i fält (Karjalainen muntl). 

 
Tabell 3. Minimumkrav på bestånd för att dikesrensning ska vara lönsamt enligt Forststyrelsens metod. Beroende på 

vegetationstyp och temperatursumma krävs ett visst antal stammar/hektar eller grundyta/hektar för att få tillräcklig 

avkastning av dikesrensningen. Grundyta är arean av ett tvärsnitt genom en trädstam.  

Dominerande trädhöjd under 8 meter, antal stammar/ha   

 Temperatursumma 

Vegetationstyp 1025+ 976-1025 926-975 876-925 826-875 776-825 750-775 

Örttyp 700-800 700-800 700-800 700-1000 800-1000 1100-1200   

Blåbärstyp 700-800 700-1000 800-1000 900-1200 1100-1200 1400   

Lingontyp 800-1000 900-1000 1200 1400 1600   

Dvärgbuskstyp 1200 1600 Ej dikesrensning 

Renlavstyp   

        

Dominerande trädhöjd över 8 meter, grundyta m2/ha    

 Temperatursumma 

Vegetationstyp 1025+ 976-1025 926-975 876-925 826-875 776-825 750-775 

Örttyp 4 4 4 4-5 4-5 5-6   

Blåbärstyp 4 4-5 4-5 4-6 5-6 6-8   

Lingontyp 4-5 4-5 5-6 6-7 7-8 8-10   

Dvärgbuskstyp 4-6 5-6 Ej dikesrensning 

Renlavstyp   

 

4.5 Skogscentralen 

På Skogscentralen i Finland är det skogsförbättringssidan som arbetar med dikning och rensning. 

Man utför cirka 80 % av alla dikesrensningar och gör i stort sett allt arbete från det att markägarna 

gör en beställning. Det innefattar kartläggning av diken, vattenskyddsåtgärder, olika tillstånd, 

rådgivning och skogsägarkontakter. Ett normalt dikesprojekt i området som tillhör Kustens 

Skogscentral (svenska Österbotten och Nyland) är cirka 50 000 meter och vanligt är att cirka 70 

skogsägare är inblandade. När skogsägare anlitar Skogscentralen för dikesrensningar upprättas 

Grundyta är arean av ett tvärsnitt genom en trädstam, i detta fall arean av alla träd på en hektar.
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även en vattenskyddsplan där all vattenhänsyn som är aktuell skrivs ner, till exempel planering av 

slamgropar, sedimenteringsbassänger, översilningsområden och sparande av kantzoner invid 

vattendrag (Sundsten muntl).  

 

När Skogscentralen inventerar diken och bedömer behov av underhåll undersöker man främst hur 

trädbeståndet mår och hur träden har reagerat på tidigare dikningar (tabell 4). Det är även viktigt 

att väga in nyttan och kostnadseffektiviteten av att rensa när intilliggande skogsfastigheter rensar. 

Vid val av vilka vattenskyddsåtgärder som ska genomföras förhåller man sig till hur 

avrinningsområdet ser ut; topografi, jordart, storlek, närhet till vattendrag och skyddsobjekt är 

viktiga att bedöma för att göra rensningar så skonsamma för naturen som möjligt. En skillnad mot 

Sverige är att enligt den finska finansieringslagen kan man dikesrensa ett område och få statsstöd 

om det gått tjugo år och dikena är i dåligt skick (Sundsten muntl).  

 
Tabell 4. Aktuella parametrar för metod från Skogscentralen. 

Skogscentralen 

Ökad utbredning av vitmossa? 

Har tillväxten avtagit/kortare årsskott? 

Hur är vattnets rörlighet i diket? 

Håller träden på att dö? 

Reaktion på tidigare dikning? 

Finns "proppar" i området/fördämningar? 

Finns erosionsområden? 

När dikades området senast? 

 

4.6 Jämförelse mellan metoderna 

I och med att Sveaskogs inventeringsmetod till viss del bygger vidare på det som WWF tog fram i 

början av 2000-talet finns likheter mellan dessa två. Även Skogsstyrelsen har valt att ta med 

många av dessa parametrar i sin sammanställning. Gemensamma parametrar är bland annat 

naturvärdeslokal/nyckelbiotop, fiskförande vattendrag, markslag, möjlighet att begränsa 

slamtransport och parametrar som hör till lagstiftning om nytt naturtillstånd (tabell 2). WWF har 

en tydlig profil mot våtmarksrestaurering, medan Sveaskogs och Skogsstyrelsens metoder är mer 

allmänt inriktade med hänsyn till vattenmiljöer. 

 

Gemensamt för alla metoder, förutom Forststyrelsen, är att de fungerar som ett verktyg i 

planeringen för dikesunderhåll. De syftar till att samla in så mycket information som möjligt om 

bestånden, avrinningsområdet och dikessystemen för att ge skogsägare och företag möjlighet till 

en genomtänkt planering av åtgärder. De svenska metoderna innehåller generellt fler parametrar. 

Även om både Skogscentralen och Forststyrelsen i Finland bedömer ungefär samma parametrar 

krävs det mer av de som ska bedöma om dikena behöver underhållas. Forststyrelsen skiljer sig från 

de övriga metoderna genom att man först och främst utgår från om dikesrensning är lönsamt ur 

produktionsökningsperspektiv genom sin tabell med minimumantal stammar och grundyta.  
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4.7 Diskussion 

Utifrån intervjuerna och litteraturstudien har ett utkast på inventeringsmetod för underhållsbehov 

arbetats fram och i tabell 5 ges förslag på parametrar som bör vara med. Det bör nämnas att för att 

kunna skapa ett komplett inventeringsprotokoll bör parametrarna kompletteras med olika 

alternativ och klassificeringar för att skapa en mindre subjektiv bedömning av de olika 

parametrarna. I detta arbete diskuteras de övergripande frågor som bör ställas innan ett beslut tas 

om åtgärder för diken (figur 2).  

 

 
Figur 2. Flödesschema över huvudsakliga frågor som bör undersökas innan beslut om dikesunderhåll tas. 

 

4.7.1 Dikningens produktionsökning 

Det handlar först och främst om huruvida tidigare dikningar har gett någon produktionsökning. 

Som bland annat Sundsten (muntl) påpekar finns det ingen mening att dikesrensa om träden inte 

har reagerat på tidigare dikningar, då är det andra faktorer än den vattenmättade marken som gör 

att tillväxten inte ökar. Ett sätt att ta reda på tillväxten är att undersöka årsringarnas tjocklek 

(Bång muntl). Skogscentralen använder årsskottens längd som en indikator på om avvattningen är 

tillräcklig (tabell 4). Den nuvarande vegetationen kan också säga en del om dräneringen av 

området. Haveraaen (1969) visade att skogsmarker med mer än 20 % sumpmossor (vitmossor, 

björnmossor och brunmossor) har en för låg dränering för god skogstillväxt.  
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Tabell 5. Förslag till parametrar i inventeringsmetod för dikesunderhåll. 

Metod för inventering av underhållsbehov för skogsdiken 

Information om objektet Vägledning 

Skogstyp   

Trädhöjd   

Markslag   

Temperatursumma   

Total dikeslängd   

Nuvarande produktion/år   

Anledning till åtgärd   

  
Dikningens produktionshöjande effekter Vägledning 

Hur har tillväxten förändrats efter tidigare dikning? Förändrad bredd på årsringar? 

  Kortare årsskott?  

  Ökad utbredning av sumpmossor? 

  
Dikesrensningens produktionshöjande effekter Vägledning 

Vegetationstyp Enligt Skogshögskolans boniteringssystem 

Uppskattad båtnadsareal Antal hektar 

Uppskattad produktionsökning Antal m3/hektar/år 

Uppskattad kostnad för dikesrensning   

  
Dikesrensningens effekter på biologisk mångfald och vatten Vägledning 

Finns naturvärdeslokal/nyckelbiotop i avrinningsområdet?   

Finns naturvärdeslokal/nyckelbiotop nedströms?  

Finns fiskförande vattendrag i avrinningsområdet?   

Finns Natura 2000 i avrinningsområdet?   

Finns skyddsvärda arter i avrinningsområdet? T ex nejonöga eller flodpärlmusslor 

Finns sulfatjordar i dikesområdet?   

Är alternativ skogsproduktion möjlig?   

Bottenstruktur Grus, sand, lera, mjäla eller torv? 

Finns områden med stor lutning och/eller erosionsrisk?   

Finns möjlighet till utlopp innan sjöar och vattendrag?   

Avstånd till naturligt vattendrag/sjö   
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Finns naturliga möjligheter att begränsa slamtransporter?   

Behövs ytterligare skyddsåtgärder vid rensning? Slamfällor? Översilningsområden? 

  
Lagar och grannfastigheter Vägledning 

Har nytt naturtillstånd inträtt?  

Är andra markägare berörda? Kontakta berörda markägare innan beslut tas. 
  Ingår området i ett dikningsföretag? 

Kan kulturlämningar skadas?   

  
Beslut om åtgärd Vägledning 

Ingen åtgärd 

Flera alternativ kan vara möjliga. 

Diket rensas till ursprungligt djup 

Diket läggs igen 

Kompletterande dikning 

Andra skogliga åtgärder 

Andra naturvårdsåtgärder 

  

Lämplig tidpunkt för åtgärd Prioritera lågvattenperioder. 

Underhållsmetod Kontinuerlig eller intermittent? 
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4.7.2 Dikesrensningens produktionsökning 

Är det så att tidigare dikningar har gett en produktionsökning bör man fråga sig hur stor 

båtnadsarealen och produktionsökningen vid dikesrensning kan tänkas bli. Vid markavvattning 

finns tabeller för att bestämma ökningen i bonitet4 som kan förväntas efter dikning (Hånell 1988). 

Någon liknande tabell finns inte för dikesrensning, men flertalet finska undersökningar visar på en 

genomsnittlig ökning med 1-1,5 m3 sk hektar-1 år-1 på torvmarker som dikesrensas (Hånell 2009). 

Tabellen som Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet har tagit fram (tabell 3) bör kunna 

användas även i Sverige, eftersom förhållandena är liknande. Ett hinder skulle vara att Sverige och 

Finland inte har samma indelning av olika vegetationstyper, men tabellen ger ändå en bra föraning 

om minsta antal stammar eller grundyta som krävs i bestånden för att dikesrensning ska vara 

lönsamt. Vegetationstypen kan ge en föraning om resultatet av dikesrensning blir lyckat, även om 

sambandet mellan vegetation och bonitet främst gäller för områden som nydikas. Områden som 

karaktäriseras av rosling och tranbär enligt Skogshögskolans boniteringssystem (Hägglund och 

Lundmark 1987) avråder Hånell (1988) ifrån att dika och dikesrensa i hela landet. Även enligt den 

svenska FSC-standarden – som bland annat Sveaskog är certifierad efter – avråds skogsägare från 

att dikesrensa på lågproduktiva torvmarker5 (Svenska FSC 2010). Den uppskattade 

produktionsökningen bör sedan vägas mot kostnaden för en eventuell dikesrensning. Hällestrand 

(muntl) påpekar att enkla kalkyler skulle vara ett bra komplement till inventeringsmetoderna för 

att göra det enklare för skogsägare att kunna väga kostnaden för dikesrensningen mot den ökade 

tillväxten i skogen, men detta har inte tagits med i detta arbete. 

 

4.7.3 Effekter på biologisk mångfald och vattenmiljöer 

För att kunna göra avvägningen mellan dikesrensningens produktionshöjande effekter och dess 

miljöeffekter bör man undersöka hur den biologiska mångfalden och vattenmiljöer i 

avrinningsområdet kan komma att påverkas av olika åtgärder. Alla metoder i denna undersökning 

har, i olika utsträckning, med parametrar som berör detta. Naturvärdeslokaler, nyckelbiotoper, 

Natura 2000-områden och fiskförande vattendrag omfattas ofta av områdesspecifika regler och 

regelverket i MB. Som bland annat Hällestrand (muntl) nämner är det även viktigt att se utanför 

det aktuella området och undersöka om det finns känsliga miljöer nedströms. Det gäller främst 

förekomst av skyddsvärda arter som kan sprida sig, som till exempel nejonöga eller öring. En 

parameter som inte finns med i någon av metoderna är om det finns sulfatjordar i 

avrinningsområdet. Skogscentralen undviker att dikesrensa i sådana områden (Sundsten muntl) 

och som skogsägare bör man vara medveten om var dessa jordar kan finnas och de försurande 

effekter som sulfatjordar kan föra med sig (Sohlenius m fl. 2007, Skogsstyrelsen 2009 C). 

Hällestrand (muntl) lyfter fram att det ibland kan vara skonsammare för naturen och även 

billigare att låta bli att dikesrensa korta sträckor och istället fundera på att till exempel byta 

trädslag.   

 

Ett av de största problemen med dikesrensning är suspenderat material, främst i direkt anslutning 

till åtgärden men även flera år efteråt (Paavilainen 1995, Joensuu 2002, Nieminen m fl. 2010). Ett 

flertal studier har visat att detta påverkar vattenkvaliteten och flora och fauna nedströms (till 

exempel Ecke 2009). Det är därför angeläget att undersöka markslag och bottenstruktur och om 

det finns områden som kan vara mer erosionsbenägna. För att undvika att suspenderat material 

förs vidare nedströms bör man undersöka om det är möjligt att låta dikena sluta innan de når sjöar 

och vattendrag. Slamgropar och sedimenteringsbassänger har visat sig hjälpa mot att sprida stora 

Bonitet är en skogsmarks bördighet eller virkesproducerande förmåga.
5 Med lågproduktiva menas torvmarker av lavtyp, lavriktyp, fattigristyp, kråkbär-ljungtyp och starr-
fräkentyp. 
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mängder suspenderat material (Joensuu 1997). Det är av största vikt att undersöka naturliga 

möjligheter, som till exempel översilningsmarker, att begränsa slamtransporten såväl som 

möjligheter att anlägga slamgropar och översilningsområden redan när dikena inventeras.  

 

4.7.4 Övriga parametrar 

För äldre diken som inte underhållits sedan den ursprungliga dikningen är det motiverat att ta 

reda på om ett nytt naturtillstånd har uppkommit, och i så fall krävs tillstånd för markavvattning 

om dikena fortfarande anses behövliga. Om andra markägare är berörda eller om området ingår i 

ett dikningsföretag bör detta kontaktas först för samråd. Sveaskog har även med en parameter om 

kulturlämningar. Då det finns många kulturlämningar i svenska skogar kan det vara bra att 

kontrollera med till exempel Skogsstyrelsen om det aktuella området.  

 

I detta arbete har parametrar av mer praktisk karaktär uteslutits, till exempel maskinval. Det bör 

även uppmärksammas att Sverige och Finland har något olika lagar gällande dikesrensning och 

vattenskydd. Detta gör att det i Sverige till exempel inte går att använda sig av hur länge sedan ett 

dike rensades senast som en parameter, då det inte finns några tidsramar gällande dikesrensning i 

Skogsvårdslagen eller MB. Alla dessa parametrar sammantaget resulterar i en vidareutvecklad 

metod för inventering av underhållsbehov för skogsdiken som kan leda fram till ett beslut om 

ingen åtgärd i diket, att diket rensas till sitt ursprungliga djup, att diket läggs igen eller att 

kompletterande dikning krävs. Det kan även vara värt att tänka över om andra skogliga åtgärder, 

såsom gallring, eller naturvårdsåtgärder behövs för att få största möjliga nytta för både produktion 

och naturvård.  

 

4.8 Framtida metoder 

Med den kunskap som finns idag kan det konstateras att dikesunderhåll är en betydligt mer 

komplex fråga än det tidigare ansetts där det gäller att väga olika intressen mot varandra. Det 

handlar även om att ha en långsiktig planering och lyckas kombinera dikesrensningar med till 

exempel gallringar av bestånden, för att uppnå störst effekt på skogstillväxten. Precis som flertalet 

av de yrkesverksamma som intervjuats i denna rapport har lyft fram är det viktigt att se utanför 

objektet och ha ett landskapsperspektiv. Detta kan självfallet vara svårt om det är fråga om många 

markägare med mindre fastigheter inom samma avrinningsområde, då är det betydligt lättare om 

en myndighet är ansvarig för all samordning som till exempel Skogscentralen. För att få en bättre 

helhetssyn kan det även vara en idé att ha med vattenhänsyn och dikesplanering när exempelvis 

skogsägare beställer Gröna skogsbruksplaner från Skogsstyrelsen. 

 

I och med att nya kunskaper och synsätt förvärvas genom forskning bör inventeringsmetoder ses 

över och revideras. Detta gäller till exempel kvicksilver och klimatpåverkan. Med dagens kunskap 

om vilka processer som driver metylering och demetylering är det svårt att ge generella råd om hur 

skogsbruket bör bedrivas samtidigt som mängden metylkvicksilver kan minskas (Skyllberg 2010), 

men forskning görs på området och kunskapen kommer säkerligen att införlivas i framtida 

inventeringsmetoder. Ett annat område som det krävs mer forskning om är hur dikade marker 

påverkar flödet av växthusgaser. Det råder idag osäkerhet om de är sänkor eller källor för metan, 

koldioxid och lustgas och vilka processer som leder till detta, men förhoppningsvis kommer 

forskningen att kunna svara på detta inom en snar framtid (von Arnold 2005 B).
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Bilaga 1 Intervjufrågor med svar 
Intervjusvaren är förkortade och här återges de viktigaste tankarna kring aktörernas arbete med 

dikesrensning.   

 

Intervju med Lennart Henrikson, WWF 

Hur länge har du arbetat med dikningsfrågor? 

Sedan 2000. För WWF har jag arbetat på två olika sätt kring diken, dels att försöka arbeta fram 

metoder och göra försök med att återskapa våtmarker genom att täppa igen diken utan 

produktionsnytta och dels lyft frågan kring dikesrensningens miljökonsekvenser. 

 

Vilken roll har WWF när det gäller dikning? Har ni arbetat med dikningsfrågor innan projekt 

”Levande skogsvatten”?  

WWF började arbeta med dikningsfrågor i och med projektet. Jag insåg hur mycket diken som 

grävts i skogslandskapet och som aldrig haft någon produktionsnytta och vilken potential till 

våtmarksrestaurering det fanns.  

 

Är projektet främst till för Sveaskog eller är det tänkt att det ska spridas till fler aktörer? 

Det var egentligen en slump att det blev Sveaskog som samarbetspartner, men det fanns redan ett 

bra samarbete och olika idéer och tankar som de ville testa. Tanken med projektet är att ta fram 

kunskap och idéer för alla inom skogsbruket. Just själva tanken med våtmarksrestaurering sprider 

sig inte så snabbt. Däremot har WWF bidragit till att ta upp frågan kring dikesrensningens 

negativa miljöeffekter på dagordningen och uppmärksammat frågan, varit drivande. WWF har nu 

initierat vidare studier kring miljöeffekterna tillsammans med bland annat Sveaskog i projektet 

DiVa.  

 

Hur har arbetet med att ta fram de protokoll som används idag gått till?  

Jag hade en tanke kring att man måste ha ett enkelt sätt att beskriva dikena, produktionsnytta, 

miljöproblem och möjlighet till återskapande. Vad är det man behöver känna till för att göra en bra 

bedömning? Inventeringsmetoden samlar och strukturerar informationen, sedan får man själv 

väga ihop och göra en bedömning av lämplig åtgärd. Det fanns ingenting liknande när WWF 

började. 

 

Vad anses vara viktigast att bedöma när man ska avgöra om diken ska rensas eller ej? Vilka 

parametrar? 

Helhetsbilden är det som är det viktiga, självklart kan man utveckla de parametrar som redan 

finns. Dock var intentionen ändå att hålla det enkelt. 

 

Vilka parametrar saknas i er metod som du kan tycka är viktiga att bedöma? 

Som sagt så går det alltid att utveckla, Sveaskog har till exempel tagit det några steg vidare och 

utvecklat metoden till deras egen ”checklista” och använder den idag i samband med 

dikesrensning.  

 

Våtmarksrestaurering i landskapet kan kanske vara svårt för enskilda markägare att planera, 

vem tänker ni ska ta ansvaret för restaureringen? 

Självklart är det svårt för enskilda markägare att ta det ansvaret. De flesta våtmarker som 

restaurerats idag har inte ett landskapsperspektiv, de är mest gjorda där det har passat. WWF har 

funderat på om man kan titta på ett landskap och se hur mycket våtmarker det finns, se hur 

mycket som är skadat och göra bedömningar av vilka sorters våtmarker som saknas för att sedan 

kunna restaurera. Skogsstyrelsen är kanske främst den myndighet som borde ansvara för detta. 



WWF försöker göra verklighet av landskapsperspektivet, och skapa tre modellandskap där man tar 

hänsyn till allt inom vatten, skog, kulturlandskap och skapar idéer och visar hur man kan arbeta.

 

Intervju med Roger Hällestrand, Sveaskog 

Hur länge har du arbetat med dikningsfrågor? 

Två år på Sveaskog i Örebro. Har förut jobbat som skogsvårdsledare med operativ verksamhet, 

men arbetar nu centralt på Sveaskog, ansvarig för tillväxthöjande åtgärder där gödsling, 

dikesrensning och askåterföring ingår och ansvarar för rutiner och instruktioner.  

 

Vilken roll har Sveaskog när det gäller dikning? Rådgivande? Planerar egna dikesrensningar? 

Sveaskog dikesrensar uteslutande egen skog. De kan möjligen rådgiva när de köper upp skog, men 

det är inget som de vanligtvis gör. Sveaskog kommer inte heller sälja dikesrensningsplanering som 

en tjänst i framtiden. Sveaskog samråder alltid med Skogsstyrelsen i samband med 

dikesrensningar. 

 

Hur arbetar Sveaskog med dikesinventeringar? Vilka metodiker använder ni? 

För två år sedan tog man fram en checklista som man använder i planeringen. Sveaskog har inte 

dikesrensat de senaste åren, främst på grund av osäkerhet kring regelverk. Nu har de dock velat 

komma igång, det ligger i tiden med tillväxthöjande åtgärder. Först har de velat ta fram en 

instruktion och arbetssätt, steg två har varit att komma igång med praktisk verksamhet. Behovet 

varierar självklart från norr till söder.  

 

Hur har arbetet med att ta fram den checklista som används idag gått till?  

Sveaskog har tidigare samarbetat med WWF om bland annat våtmarksrestaurering, och även lite 

smått kring dikesrensning. Arbetet började i samband med projektet Levande skogsvatten, 

Sveaskog ville sedan själva utveckla och det resulterade i checklistan. Från början var det många 

fler punkter, men man ville forma det till ett praktiskt redskap och få det lite enklare och mer 

lättanvänt. Parametrarna testades i fält och skalades ner till 27 punkter.   

 

Hur stor roll spelar checklistan vid bedömning av lämplig restaureringsåtgärd? Eller går ni mer 

på den kunskap som ni har samlat på er under åren? 

Det är en kombination av de båda. Checklistan är tänkt att ha med ut i fält för att få ett 

”planeringstänk” och för att vara ett beslutsstöd och verktyg. Det finns ju ingen värdering eller 

poängsättning i den, mest för att man ska få med alla delar. I slutändan är det personen i fält som 

ska ta beslutet om rensning eller inte.  

 

Vad anses vara viktigast att bedöma när man ska avgöra om diken ska rensas eller ej? Vilka 

parametrar? 

Alla punkter är självklart viktiga! Först och främst är det viktigt att se om det finns någon båtnad 

och nytta för rensningen, därefter viktigt att kontrollera möjligheter för att minimera slam- och 

partikeltransporter. Även viktigt att vara uppmärksam, lyfta blicken, titta utanför objektet och 

nedströms (lite mer landskapsperspektiv)! 

 

Vilka parametrar saknas i protokoll som du kan tycka är viktiga att bedöma? 

Som instruktionen ser ut idag skulle man behöva ett förtydligande och utvecklande kring 

skyddsvärda arter i del A. Kanske även en enkel kalkyl med räkneexempel för att undersöka nyttan 

och kostnaden? Främst då som ett stöd, eftersom situationen varierar i hela Sverige. Checklistan 

ska utvärderas till vintern och då får man se hur den kan utvecklas. 

 



All Sveaskogs skog är FSC-certifierad, finns det några riktlinjer från FSC hur man ska ställa sig 

till dikesrensningar och miljöhänsyn? 

I certifieringen står det att man ska ha kunskap om befintliga naturvärden och beakta naturvärden 

nedströms. Sveaskogs intentioner att vidta skyddsåtgärder synkar väl med certifieringen. De ska 

inte dikesrensa i skyddsvärda eller hänsynskrävande biotoper (exempelvis alkärr).  

 

Om en fråga i avsnitt A har besvarats med Ja, hur ställer sig då Sveaskog till rensning? 

Det beror på från fall till fall, det finns egentligen ingen styrning. Personalen måste tänka och göra 

en noggrannare bedömning: behövs det mer hänsyn, mer insatser för att begränsa slamtransport?  

 

I Sveaskogs checklista punkt C8 om alternativ skogsproduktion föreslås eventuellt byte till 

glasbjörk, hur skulle detta påverka inställningen till dikesrensning? 

Ett byte kan vara ett alternativ när man till exempel inser att sträckan som är aktuell för rensning 

är för kort för att det ska löna sig. Då har man utvecklat tänket, och kan titta på alternativ. Största 

effekten kan vara vilket trädslag man satsar på, trots att glasbjörk producerar 40 % mindre än 

barr. Då kan naturlig succession vara ett bättre alternativ än dikesrensning.   

 

Vilken årstid förespråkar Sveaskog dikesrensning under? 

Torrperioder är att föredra, lägre flöden och vid bättre bärighet. Det kan skilja vilken årstid som är 

lämpligast, beroende på marken, bärigheten och litegrann på tekniken (en del maskiner tar sig 

fram lättare på blöt mark).  

 

Intervju med Torsten Bång, Skogsstyrelsen 

Hur länge har du arbetat med dikningsfrågor? 

Sedan 1977. Innan 1990 (när statliga bidragen försvann) var verksamheten mycket större, då 

arbetade det tretton stycken i länet bara med dikning. Det fanns även statliga bidrag till 

skogsbilvägar som försvann ungefär samtidigt och även då cirka hälften av de cirka 200 stycken 

som arbetade med det på Skogsstyrelsen. 

 

Vilken roll har Skogsstyrelsen när det gäller dikning? Samrådande? Planerar egna dikningar 

och rensningar? 

Skyddsdikning anmäls till Skogsstyrelsen och man är samrådande i markavvattningsärenden. 

Markavvattning ingår även i uppdragsverksamheten, skogsägare kan alltså köpa det som en tjänst 

att få hjälp med markavvattning och prospekteringen däromkring.  

 

Dikesrensning blir mer och mer vanligt, speciellt från de större skogsbolagen. De rensar ofta i 

samband med avverkning och planerar då kanske främst lite större områden med rensningar. Till 

viss del kan även ”vanliga” skogsägare få hjälp med rådgivning kring dikesrensning, men detta är 

mycket i mån av tid (det finns egentligen inga pengar avsatta för detta).  

 

Hur arbetar Skogsstyrelsen med dikesinventeringar? Vilka metodiker använder ni? 

Skogsstyrelsen har ingen speciell metod för att inventera diken. Däremot har man i projektet 

Rinnande vatten i Kvarken tagit fram en lista med aktuella parametrar för att inventera skogsdiken 

i samband med dikesrensningsplanering.  

 

Hur har arbetet med att ta fram de protokoll som används idag gått till?  

Parametrarna är som sagt framtagna inom Rinnande vatten i Kvarken efter en genomgång av olika 

metoder som finns. Det är också en sammanställning av den kunskap som finns angående 

dikesrensningar och de parametrarna som man vanligtvis brukar bedöma. 



 

Vad anses vara viktigast att bedöma när man ska avgöra om diken ska rensas eller ej? Vilka 

parametrar? 

Viktigast är att bedöma graden av återförsumpning. Självklart tittar man även på om det gamla 

diket gjort nytta. Det kan man lämpligen undersöka genom att borra och kolla årsringsbredden, 

har den ökat efter dikning? Det är ingen vits att rensa diken som inte gjort någon nytta. Det är 

även viktigt att titta på om skogen är vital och livskraftig.  

 

Vilka parametrar saknas i protokoll som du kan tycka är viktiga att bedöma? 

Sulfidjordar kan vara en sådan sak, det har man börjat titta på lite grann, bland annat på 

Skogforsk. 

 

Hur kan man beräkna båtnad? 

Det finns inga riktiga tabeller för att beräkna båtnaden vid dikesrensningar, såsom det finns för 

markavvattning. Man brukar dock prata om en produktionshöjning på 0,5-1,5 m3 sk hektar-1 år-1. 

En normalsvensk skog producerar cirka 3,5 m3 sk hektar-1 år-1 och då är ändå det en relativt stor 

ökning.  

 

Intervju med Juhani Karjalainen, Forststyrelsen (det finska namnet på bolaget är 

Metsähallitus) 

Which role do you have when it comes to ditching? Do you give advices to forest owners or do 
you plan and make ditching and maintenance on your own forestland?  
Metsähallitus is a state enterprise that operates only on state owned land. Regional forest centers 
advice private forest owners.  
   
Are you mainly deciding whether to maintain or not due to the guidelines you have (temperature 
sum and vegetation type)? Or how do you decide if maintenance is “needed”?  
These guidelines are the basic thing to determine if the maintenance of ditches of certain site is 
possible and profitable. In addition you have to determine when ditch cleaning is needed. You have 
to watch the condition of ditches and trees. If the size of ditches is shallow and the ground water 
table is high during the growing season and the height growth of trees is diminishing, then 
maintenance of ditches is needed.  
   
How have you been working to create these methods?  
We have created these methods in cooperation with Forest Research Institute of Finland.  
 
How big role does these methods and protocols have when you decide whether to maintain or let 
the ditches stay “unmaintained”? Or do you more use the knowledge that you have gained over 
time?  
Both are important.  
   
What is the most important to value when you decide if a ditch should be maintained or not? 
Which parameters?  
First, the growth of the tree stand after the first ditching has to be improved clearly. The quality of 
the site and demands of the amount of temperature sum plus amount of trees must also to be 
fulfilled.  
   
Which parameters do you think are missing in your method?  
Quality of peat layer, its decomposition rate and nutrient level are not directly in our method.  
   
How do you work with sulfide soils? Is it anything you take into account when working with 
ditching?  
Sulfide soils are located on the coastline of Bothnia Bay up to the level of about 40 meters above 
sea level. We don't have much commercial peat land forests there, most forests in those areas are 



owned by private forest owners. The best way is to avoid digging of sulfide soils and second best is 
to spread limestone on the banks of ditches, but it costs money. I've heard in some cases it has 
been done.  
 
Are your forests certified with for example Forest Stewardship Council or any other 
environmental certification? Are there any policies in these certifications about ditching and 
ditch maintenance?  
Forests of Metsähallitus are certified according PEFC -Finland forest certification standard and 
criteria, which are renewed this year. Finnish FSC-standards and criteria are just completed this 
autumn. It has not been used yet in Finland largely.  
 

Intervju med Kjell Sundsten, Skogscentralen 

Hur länge har du arbetat med dikningsfrågor? 
Sedan 2002 på Kustens skogscentral och då på enheten för lagövervakning. Från 2008 som chef 
för skogsförbättringen, "affärssidan". Jag arbetar inte konkret med dikningsfrågor, utan skapar 
förutsättningar för dem som arbetar med iståndsättningsdikningar (det svensk-finska ordet för 
dikesrensning). 
 
Vilken roll har Skogscentralen när det gäller dikning? Rådgivande? Planerar egna 
dikesrensningar? 
Vi utför uppskattningsvis 80 % av alla iståndsättningsdikningar. Vi är den så kallade affärssidan av 
Skogscentralen, så vi gör i princip allt arbete kring iståndsättningsdikningarna från det att vi får en 
beställning av markägarna. Kartläggning av diken som skall grävas, vattenskyddsåtgärder, 
skogsägarkontakter, fullmakter, olika tillstånd, rådgivning, bistånd vid upphuggning av dikeslinjer 
etc. Ett normalt dikesprojekt är runt 50 000 meter eller 180 hektar och 70 skogsägare på vårt 
område som omfattar svenska Österbotten och Nyland. Projekten är mindre i södra delen av 
landet. 

  

Hur har arbetet med att ta fram de metoder som används idag gått till?  
Det är en blandning av forskning från Skogsforskningsinstitutet (Metla), försök och misstag, 

universitet (jag känner tyvärr inte till i detalj).

  
Vad anses vara viktigast att bedöma när man ska avgöra om diken ska rensas eller inte? Vilka 

parametrar? 

- Dikenas skick 

- Torvmarksväxtligheten 

- Beståndets tillväxt och kondition 

- Nyttan av att delta i en samfälld plan, dvs. om grannen dikar är det kostnadseffektivt att 

samåka 

  

Vilka parametrar saknas i er metod som du kan tycka är viktiga att bedöma? 
Trädens förmåga att reagera på iståndsättningsdikning, t ex hur gamla träd reagerar på dikning.

  
Innebär iståndsättningsdikning detsamma som rensning eller kan det vara även nydikning eller 

kompletterande dikning? 
I huvudsak är det rensning, dock inte nydikning, kompletterande dikning i viss mån. Ställvis 

kompletterar vi på så vis att vi tar upp nya diken mitt emellan de gamla istället för att rensa 

befintliga diken. Ibland kan det vara så att avståndet mellan de gamla dikena är för stort.

  
Enligt er hemsida kan Skogscentralen sköta allt arbete kring iståndsättningsdikning, och 

upprättar även en vattenskyddsplan. Vad ingår i en sådan plan? 



I vattenskyddsplanen bör alla åtgärder som vi vidtar för att förbättra vattenskyddet nämnas. Detta 

är: 

- Grävningstidpunkt, större planer dikas under flera år 

- Slamgropar 

- Dikesavbrott 

- Sedimenteringsbassänger 

- Översilningsområden 

- Trummor som reglerar strömningshastigheten 

  

Vilken vattenhänsyn är det vanligt att man tar i Finland? Finns det några hänsynsåtgärder som 

man måste göra enligt lag? 
Ovan nämnda används alla i viss mån. En kombination av flera olika är ofta bäst, vi har förbundit 

oss att göra vissa grundåtgärder, t ex slamgropar. 

  

Hur förhåller sig Skogscentralen till sura sulfidjordar? 

Angående sura sulfatjordar så har vi internt kommit överens att vi inte fördjupar diken på dessa 
områden eller så kan vi också lämna dem ogrävda. Flera projekt är på gång för att utveckla 
metoder för att minimera den skadliga påverkan som svartmockan förorsakar. 



Bilaga 2 WWF:s inventeringsmetod 
Identifikation m.m. 
Datum:  

Fastighet  Beståndsnr: 

Inventerare:  

 

Skogsproduktion 
Dikets produktionsnytta vid funktion: Stor Måttlig Ingen 

Dikesbeskrivning, nuvarande vatten föring Rinner ej  svagt Högt flöde 

Markslag  Torv >30cm  Torv<30cm Mineraljord 

Anledning till åtgärd: Ökad tillväxt Bättre drivning Akut skada 

Alternativ skogsproduktion möjlig: 

 

 

 

Naturvård 
Vattenfärg (humushalt): Klart = högt värde Mörk Ljus Klart 

Risk för slamning vid rensning Stor Måttlig Liten 

Möjlighet finns att anlägga slamfällor: Nej Ja, beskriv 

Är vattendraget fiskförande? Ja Vet ej Nej 

Särskilda naturvärden i dikesrensn.området  

Naturvärden nedströms:  

Risk skador på naturvärden vid rensning Stor Måttlig  Liten 

Behov av våtmarksrestaurering i landskapet Stor Måttlig  Liten 

Beskriv målbild för ny våtmarksmiljö: 

 

Lagar m.m. 
Berörs allm/enskilda intressen eller fiske? Ja, Samråd krävs med Lst 

Behövs samråd med SKS? Ja Nej 

Är grannfastigheter berörda/kontaktade? Ja Nej 

Beskrivning: 

 

 

 

Avvägning av mellan produktions- och naturvårdsnytta 
Åtgärd dikesrensning: Ja, snarast Ja, senare Inget behov 

Åtgärd komplettering med fler slamfällor: Ja, typ: Nej 

Åtgärd igenläggning: Ja, snarast Ja, senare Nej 

Bästa tidpunkt för åtgärd: 

Metod/Maskinval: 

Kompletterande åtgärder (iläggning av sten/död ved, huggning i kantzon etc.): 

 

Beskriv avvägningen produktion - naturvård: 

 

 

Datum/ansvarig:  
 

Diket rensas 
 

Diket rensas ej Diket läggs igen 

 



Bilaga 3 Sveaskogs inventeringsmetod 

Checklista dikesrensning 

A. Förberedande planering, som kan utföras på kontoret.  

Kontrollfrågor Vägledning Ja/Nej Om svar JA, beskriv sakläget   

1. Finns det naturvärdeslokal/nyckelbiotop i åtgärdsområdet? 
 

Fråga 1-5: Kontrollera 
uppgifter i GISS alt. sök 
uppgift hos myndighet. 

 

   

2. Kan fiskförande sjöar och/eller vattendrag nedströms påverkas negativt av 
dikesrensning? 

    

3. Kan naturvärdeslokal/nyckelbiotop nedströms påverkas negativt av 
dikesrensning? 

    

4. Förekommer beskrivna skyddsvärda arter i vattenekosystemet? (ex. 
musslor) 

    

5. Berörs Natura 2000? 
  

Anvisning: Om någon fråga ovan har besvarats med JA, gå då direkt till fältfrågorna avsnitt B. Om alla frågor ovan (A 1-5) har besvarats med NEJ finns inga identifierade 

och kända naturvärden och du kan gå vidare direkt och svara på fältfrågorna i avsnitt C.  

B. Frågor att kontrolleras i fält. Fylls i om någon fråga i avsnitt A har besvarats med Ja.  

Kontrollfrågor Vägledning Svar/Kommentar  

1. Markslag? 
Fastmark eller torvmark?   

2. Bottenkaraktär? 
Ange huvudsaklig bottenstruktur: Grus, sand, lera/mjäla, 

torv. 

   

3. Risk för stora flöden? 
Bedöm skillnaden mellan hög- och lågvattenflöden: stor, 

måttlig, liten. 

  

4. Möjligheter för att begränsa 
slamtransporter. 

Hur ser omgivande terräng ut, finns det naturgivna 

möjligheter att begränsa slamtransporten? Stor, måttlig, liten 

  

5. Åtgärd komplettering med fler 
slamfällor: 

Behövs fler slamfällor än vad som kan skapas utifrån 

naturgivna förutsättningar? Ja, Nej, Osäker. 

 

6. Beskriv skyddsåtgärder. 
Ange typ och antal: Slamfickor (antal), Översilning (antal).  

7. Kan rensningen avslutas så att 
den inte når sjöar och vattendrag? 

Ja eller Nej.  



C. Frågor att kontrolleras i fält. Fyll i detta avsnitt om alla frågor i avsnitt A har besvarats med Nej.   

Kontrollfrågor Vägledning Svar/Kommentar  

 1. Vegetationstyp (FSC). 
 Enligt Skogshögskolans boniteringssystem.     

2. Har nytt naturtillstånd uppstått? 
Har skogsmarken återgått till tillståndet före dikning? Ja eller Nej.    

3. Möjlighet att begränsa 
slamtransporter. 

Hur ser omgivande terräng ut, finns det naturgivna möjligheter att begränsa 
slamtransporten, t.ex. dämmen, slamfickor, översilning?  

 

4. Ange avstånd till naturligt 
vattendrag, i förekommande fall, 
där dikesrensningen avslutas. 

Mät avståndet från där rensningen slutar, fram till naturligt vattendrag. Ange 
avståndet i meter.  

 

5. Anledning till åtgärd. 
Beskriv syftet med dikesrensningen, t.ex. ökad tillväxt, drivning, akut skada 
(samt vilken skada). 

 

6. Bedömd total dikeslängd. 
Gör en grov bedömning, ange antal meter.    

7. Bedömd båtnadsareal. 
Gör en grov bedömning, ange antal hektar.    

8. Alternativ skogsproduktion 
möjlig? 

Ja eller Nej. Om Ja, beskriv eventuellt byte av trädslag, till exempel från gran 
till glasbjörk. 

 

9. Kan kulturlämningar skadas? 
Ja eller Nej. Om Ja, beskriv vilka eller risken.  

10. Berörs andra markägare? 
Ja eller Nej. Om Ja, samråd med markägaren innan dikesrensningen påbörjas. 

11. Ingår dikessystemet i ett 
dikningsföretag? 

Ja eller Nej. Om du är osäker, kontrollera med Länsstyrelsen.   

12. Maskinval? 
Exempel: liten maskin som gör instick eller större maskin som går längs med 
diket. 

 

13. Dikesunderhållsmetod. 
Ska hela diket rensas (kontinuerlig metod), eller ska kortare sträckor lämnas 
växelvis orörda (intermittent)? 

 

14. Kompletterande åtgärder 
Ange eventuella kompletterande åtgärder, till exempel upphuggning av 
dikesgator. 

 

15. Lämplig tidpunkt för åtgärd? 
Ange lämplig årstid. Prioritera lågvattenperioder.  

 

 Diket rensas eller rensas inte:  
  

 

Namn:  
  Datum:  

 



Bilaga 4 Skogsstyrelsens inventeringsmetod 
Aktuella parametrar för inventering av skogdiken inför restaurering 

Naturvård 

Parameter Beskrivning av parameter Kommentar 

Naturvärden Finns kända naturvärden, nyckelbiotoper, 

berörs Natura 2000  

Förberedande 

”kontorsjobb” 

Fisket Kan fiskförande sjöar och vattendrag 

nedströms komma att påverkas negativt 

  Samråd Lst 

Arter Förekommer rödlistade arter och/eller 

signalarter i åtgärdsområdet  

   

Slamtransport Bottenstruktur, lutning. Finns naturgivna 

möjligheter att begränsa slamtransport. Ev. 

kompletterande slamfällor  

 

Utlopp Kan diket avslutas innan det når sjö eller 

vattendrag 

 

 

Produktion 

Parameter Beskrivning av parameter Kommentar 

Anledning till åtgärd Syftet, t.ex. ökad produktion,  skada etc.  

Dikeslängd Bedömning antal meter  

Båtnadsareal Bedömning antal hektar  

Produktionsnytta Bedömning produktionsökning 

(m³sk/ha/år) 

 

Kostnad Bedömd kostnad  

Båtnad Finns båtnad Krav på lönsamhet 

Alternativ 
skogsproduktion 

Skärmställning, byte av trädslag   

Lagar med mera 

Parameter Beskrivning av parameter Kommentar 

Berörs andra 
markägare/ 

Om andra markägare/sakägare berörs bör 

samråd genomföras. Ingår diket i ett 

 



sakägare dikningsföretag kontaktas detta 

Har ett nytt 
naturtillstånd 
inträtt 

Om ja, krävs tillstånd till markavvattning Avgift 

Kompletterande 
dikning 

Om behov finns krävs tillstånd till 

markavvattning 

Avgift 

Rensning till djup 
och läge 

Inget absolut tillståndskrav, samråd 

lämpligt 

 

Avvägning produktion/naturvård 

Parameter Beskrivning av parameter Kommentar 

Slutlig 
bedömning 

Bedömning av åtgärd: 

rensning/igenläggning/ingen åtgärd  

Igenläggning om 

naturvårdsnyttan är stor 

Teknik 

Underhållsmetod Hela diket rensas (kontinuerlig metod), 

eller kortare sträckor lämnas växelvis 

orörda (intermittent metod) 

 

Övriga åtgärder T.ex. kompletterande diken, slamfällor. 

Upphuggning av dikesgator etc. 

 

Maskinval Ex. liten maskin som gör instick eller 

större maskin som går längs med diket 

 

Tidpunkt Prioritera lågvattenperioder  

 

Kusten

Södra Österbotten

 

 


