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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar lägen där det är lämpligt och tekniskt möjligt att genomföra avfasning 

av dikeskanter, alternativt anlägga tvåstegsdiken i vattendrag i Segeåns och Alnarpsåns avrin-

ningsområden. Syftet med utredningen är att ge underlag för kommunernas planarbete för att i 

framtiden kunna genomföra vattenvårdsåtgärder, och härigenom bland annat minska närsalt-

läckaget i Sege å. Dokumentationen är även användbar i det fortsatta arbetet med Segeå-

projektet. 

 

Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken är vattenvårdsåtgärder som ger förbättrad 

vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald. För båda åtgärderna gäller att de minskar erosionen 

i dikets kanter, dels för att vattenhastigheten minskar p g a en större tvärsnittsarea, dels för att 

slänterna blir stabilare med mindre lutning och vegetationen lättare får fäste. De grunda 

(företrädesvis gräsbevuxna) terrasserna/kanterna kan dessutom gynna sedimentation av partiklar 

som transporteras i vattendraget. Minskad erosion och ökad sedimentation leder till minskad 

transport av fosfor och suspenderat material. I de fall sättningar och ras förhindras kan också 

rensningsbehovet minska, både i åtgärdad sträcka och nedströms. I terrasser och grunda delar av 

ett avfasat dike kan näringsupptag av växter och kväveavgång till luft (denitrifikation) ske, 

vilket medför minskad kvävehalt i vattendraget och minskad kvävetransport nedströms. Större 

utrymme för flora och fauna, möjlighet att i tätortsnära miljö utnyttja ytan till rekreation och 

eliminering av risker med branta slänter är ytterligare nyttor som tillskrivs avfasade dikesslänter 

och tvåstegsdiken. 

 

Huvuddelen av arbetet har bestått i att samla in data och dokumentera dagens öppna och rör-

lagda vattendrag. Det senare har gjorts genom studier av handlingar från 42 dikningsföretag i 

Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden. 

 

Data har samlats i kalkylblad för beräkningar av dagens dikestvärsnitt och behovet av mark och 

schaktinsats för att skapa avfasning eller tvåstegsdiken i landskapet. Datamaterialet har även 

överförts till GIS med kart- och attributdata. 

 

Utifrån generaliseringar om miljönytta, markpriser och schaktkostnader har kostnad och nytta 

har åtgärderna bedömts. De mest lämpade platserna för avfasning eller tvåstegsdiken illustreras 

på kartor där areal och schaktbehov för åtgärder i dagens vattendrag, diken och rörledningar 

framgår. 

 

Kartorna ger en överblick över var förutsättningar för vattenvårdsåtgärder kan undersökas 

vidare. Kartorna ger även en indikation på var det är tekniskt lämpligt att anlägga tvåstegsdiken 

eller avfasa dikeskanter, och utgör ett första steg i en planeringsprocess. Nästa steg i denna 

process är att bedöma behovet av åtgärder på respektive vattendragssträcka. Näringsämnes-

halterna är generellt höga i hela området, men eftersom åtgärdstypen är inriktad mot erosions-

problem bör platser där erosion påvisas prioriteras. Kontakt med markägare och fältbesök bör 

genomföras för bedömning av dagens förhållanden och intresse för åtgärder. En förutsättning är 

naturligtvis att åtgärderna kan få finansiering. 

 

Beräkningarna ovan visar att totalkostnaden (anläggning och markintrång) för anläggning av 

tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden på 

många platser ligger mellan 250 kr och 1000 kr per meter vattendragssträcka. Om man räknar 

en avskrivningsperiod på 20 år utan ränta blir resultatet en kostnad på 12 – 500 kr per m och år, 

vilket skall fördelas på kväverening, fosforrening och andra nyttor. Som jämförelse kan nämnas 

en reningseffekt för tvåstegsdiken angiven av VISS Vatteninformationssystem Sverige på 0,25 

kg kväve och 0,0075 kg fosfor per meter vattendragssträcka och år. Reningseffekten beror dock 

på en mängd faktorer såsom vattenflöden, koncentrationer av näringsämnen och om 

näringsämnen föreligger i löst eller partikelbunden form.  
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Underökningen har resulterat i ett antal intressanta vattendragssträckor som bör undersökas 

vidare. Klågerupsbäckens söder om Klågerups tätort och Eksholmsbäcken nedströms 

Eksholmssjön är vattendragssträckor som kan undersökas vidare, liksom Torrebergabäckens 

övre delar. Även området söder om Svedala tätort där vattenkvaliteten är dokumenterat dålig 

bör undersökas. Här är dock exploateringstrycket högt och åkermarken högt klassad. 

Förutsättningarna för åtgärder i Spångholmsbäcken bör också utredas i samband med fortsatt 

exploatering söder om Bara.  

 

Exemplen Risebergabäcken och tätortsnära delar av Alnarpsån visar hur samhällets intressen 

har resulterat i kraftigt rätade och kulverterade vattendrag. Sträckningen genom högt klassad 

åkermark och tätort försvårar, fördyrar och i praktiken oftast omöjliggör denna typ av 

vattenvårdsåtgärder. Finns däremot redan en skyddszon eller en remsa mark längs vattendraget 

som inte utnyttjas är förutsättningarna naturligtvis annorlunda. Det kan dessutom vara lättare att 

anlägga tvåstegsdiken eller avfasade dikeskanter på kommunal mark om åtgärderna 

sammanfaller med kommunala/allmänna intressen såsom rekreation eller säkerhet. 

Bakgrund 
Detta är en utredning med fokus på att finna lämpliga lägen för avfasning och tvåstegsdiken i 

vattendrag i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden. Arbetet har gått ut på att med hjälp av 

befintlig dokumentation i dikningsföretagshandlingarnas plankartor, profilritningar och tvärs-

nitt, undersöka de tekniska och topografiska möjligheterna för åtgärderna, samt bedöma 

kostnader för anläggning och intrång. Åtgärdernas bedömda kostnader ställs sedan i relation till 

den miljönytta som förväntas, vilken inhämtats från tillgänglig litteratur. 

 

Föreliggande rapport berör hela omfattningen av det projekt som löpt under två år, uppdelat på 

två faser, där den första delen redovisats i november 2012. Under 2013 har arbetet kompletterats 

med dataläggning av ytterligare dikningsföretag, en genomgång och kvalitetssäkring av data 

samt analys av materialet. Undersökningen har finansierats till 50 % av det statliga så kallade 

LOVA-programmet och till 50 % av Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund. 

Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken 
Utdikning har sedan 1800-talet ändrat Segeåns naturliga utseende genom fördjupning, rätning 

och rörläggning. Dikningens utformning, kostnadsfördelning och underhåll är fastställd i s k 

dikningsförrättningar. Utdikningens huvudsyfte var och är att torrlägga marker för att 

möjliggöra och förbättra odlingsbetingelser, men även för tätortsutbyggnad och annan 

exploatering. 

 

Dikningens negativa effekter för flora och fauna är väl kända. Dessutom rapporteras ofta om 

negativa konsekvenser för bottenmiljön och vattenkvalitet, t ex slänterosion och försämring av 

vattenmiljöns förmåga att ta hand om närsalter som kväve och fosfor. Följderna av dikningen 

blir ökad övergödning och minskad biologisk mångfald. Hydrologiskt har dikningen inneburit 

en snabbare avvattning av landskapet och en generellt lägre nivå på det ytliga grundvattnet. 

 

Under lång tid har man diskuterat åtgärder för att minska dikningens negativa konsekvenser. En 

fullständig restaurering av vattendraget till förhållanden innan de stora utdikningarna, kan i de 

flesta fall inte komma i fråga. Ett upprätthållande av fastställda nivåer och att avvattningen 

underhålls är ofta en förutsättning för odling, bebyggelse och vägar. Dikningsföretagen har 

dessutom en stark juridisk ställning och vid förändringar av dikens form och djup måste 

omförrättning ske. 
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För att höja de biologiska värdena och återfå vattendragets vattenrenande funktioner diskuteras 

återskapande av eller förändring av vattendragets hydrologiska funktion (t ex höjning av 

vattennivå), förändring av dikets morfometri (slänter, slingrighet, heterogenitet) samt 

uppbrytning av kulvertar för att återskapa öppet vatten.  

 

På senare tid har man fört fram åtgärder som medför att man återskapar en zon intill vattendrag 

som tillåts svämma över, samtidigt som avvattningsförmågan inte försämras. Eftersom vatten-

nivån i normalfallet inte kan höjas, på grund av negativa dämningseffekter uppströms, återstår 

att sänka marknivån i dikets närhet. Två åtgärdstyper som framförts är avfasning av dikeskanter 

och anläggning av tvåstegsdiken. Båda åtgärderna innebär en förändring av dikets tvärsnitt och 

de kan kombineras på många sätt. Avfasning innebär helt enkelt att dikesslänten jämnas av och 

ges en flackare lutning. Tvåstegsdiken är en liknande åtgärd men anläggs med horisontella 

terrasser på båda eller ena sidan av diket följt av en dikesslänt. Terrasserna ska ligga på en nivå 

så att den tidvis översvämmas. Viktiga parametrar för ett tvåstegsdike är släntlutning, terrass-

bredd och mittfårans bredd. I litteratur från USA rekommenderas att avfasningen sker i diken 

med dokumenterade erosionsproblem och där slänten är brantare än 1:2,5 (USDA 2007, Tank m 

fl. 2011).  

 

Avfasning och tvåstegsdiken tar mark i anspråk, och hur stor areal som behövs beror på den nya 

dikesprofilens släntlutning och terrassernas bredd. Förutom för markanspråk genereras 

kostnader förknippade med schaktinsatsen.  

 

Juridiskt sett är tvåstegsdiken vattenverksamhet vilket innebär att förändringen måste 

miljöprövas och en omförrättning av eventuell dikningsförrättning måste ske (Lindmark
 
2013). 

 

Idag existerar sannolikt många diken som har en tvärsnittsprofil som i någon mån 

överensstämmer med ett tvåstegsdike eller har en flack släntlutning, och i så motto är åtgärden 

knappast unik. Som vattenvårdsåtgärd får dock både tvåstegsdiken och avfasning av 

dikesslänter betraktas som en relativt ny företeelse i Sverige. 

 

Jordbruksverket har genomfört en kunskapssammanställning om tvåstegsdikens möjlighet att 

bidra med flera viktiga funktioner i jordbrukslandskapet (Lindmark 2013). Pilotprojekt har 

genomförts i Valdemarsvik och Helsingborg (Wiström muntl). Helsingborgs kommun har under 

2013 anlagt ett tvåstegsdike i Pålsjöbäck (LOVA-projekt). Inom Höjeåprojektet har avfasning 

av Önnerupsbäcken gjorts under 2012, i samband med fiskevårdsåtgärder. 

 

Både i USA och i Finland har man använt sig av tvåstegsdiken som åtgärder i landskapet, 

huvudsakligen för att förhindra erosion, förflyttning av sediment och översvämning av 

jordbruksmark. Forskning kring tvåstegsdiken som vi har tagit del av kommer mest från Ohio 

och Indiana i USA, där man har tittat på det tekniska kring design, hydrologi och skötsel. 

Numera undersöks även dikenas förmåga att ta hand om närsalter. 

Miljönytta 

Teori 

Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken är vattenvårdsåtgärder som ger förbättrad 

vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald. För båda åtgärderna gäller att de minskar erosionen 

i dikets kanter, dels för att vattenhastigheten minskar p g a en större tvärsnittsarea, dels för att 

slänterna blir stabilare med mindre lutning och vegetationen lättare får fäste. De grunda 

(företrädesvis gräsbevuxna) terrasserna/kanterna kan dessutom gynna sedimentation av partiklar 

som transporteras i vattendraget. Minskad erosion och ökad sedimentation leder till minskad 

transport av fosfor och suspenderat material. I de fall sättningar och ras förhindras kan också 

rensningsbehovet minska, både i åtgärdad sträcka och nedströms. I terrasser och grunda delar av 
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ett avfasat dike kan näringsupptag av växter och kväveavgång till luft (denitrifikation) ske, 

vilket medför minskad kvävehalt i vattendraget och minskad kvävetransport nedströms. För 

terrasserna gäller att nyttan framförallt sker vid de tillfällen dessa är översvämmade, vilket 

innebär att terrassens nivå relativt vattennivån vid olika vattenflöden är avgörande. 

 

Resonemanget om att erosionen minskar gäller inte då ett rörlagt dike återskapas till ett öppet 

vattendrag. I intakta rör sker ingen erosion, men heller ingen sedimentation. I det återskapade 

vattendraget sker båda processerna vilket i teorin skulle kunna vara både en försämring och en 

förbättring. Växtupptag och denitrifikation samt gynnande av flora och fauna är nyttor som 

tillkommer då ett öppet vattendrag återskapas. 

Reningsprocesser 

Växtupptag 

Växtupptag av kväve och fosfor på dikesbotten, terrasser och översvämmade slänter kan 

jämställas med en våtmarks strandzon. För en positiv nettoeffekt måste växtbiomassan på sikt 

tas bort från vattendragets närhet så att kväve och fosfor inte återförs till vattnet i löst eller 

partikulär form.  

Denitrifikation 

Denitrifikation är en bakteriell omvandling från nitrat (NO3) till kvävgas (N2). Eftersom proces-

sen sker över en yta, är reningen beroende av huruvida vatten står över eller har kontakt med 

terrasserna. Vid lågvatten blir kontaktytan liten, vilket ofta sammanträffar med en varm årstid 

och låga nitrathalter i vattnet. Behovet av rening är generellt högre vid kalla årstider med högre 

flöden och högre kvävehalter. Vi sådana tillfällen finns en större chans att terrasserna översväm-

mas, varvid ytan för denitrifikationsprocessen ökar. Den bakteriella aktiviteten minskar dock 

vid låga temperaturer. 

Sedimentation 

De grunda (företrädesvis gräsbevuxna) terrasserna/kanterna kan gynna sedimentation av 

partiklar som redan finns i vattendraget. Både i tvåstegsdiken och i diken med avfasad slänt blir 

vattenhastigheten lägre vid högflöden pga den större tvärsnittsarean. Detta gäller för mittfåran 

men framför allt över terrasser och över en flackare slänt. Över terrasser och slänt bromsas 

vattenhastigheten ännu mer av rotad vegetation, vilket gynnar sedimentationen ytterligare. 

Vegetationen minskar även resuspension av sedimenterat material. 

Magasinering av vatten 

När vattendragets tvärsnitt utökas, höjs också kapaciteten att avleda vatten, liksom den volym 

vatten som får plats i fåran. Åtgärden påverkar översvämningssituationen vid högflöden på två 

sätt. Den högre kapaciteten gör att vattnet flyttas nedströms effektivare vilket minskar över-

svämningsproblemen på aktuell sträcka. Detta kan dock leda till ökad översvämningsrisk 

nedströms, där vattendragets avledningsförmåga har dimensionerats annorlunda. Den andra 

påverkan är att själva fåran fungerar som ett utjämningsmagasin vid ett tillfälligt högflöde, 

vilket i teorin betyder minskade problem längs och nedströms sträckan. Som ett räkneexempel 

skulle ett tvåstegsdike/avfasat dike i Sege å huvudfåra, som är 1000 meter långt med en 

tvärsnittsarea på 30 m
2
, fyllas från tomt till fullt med vatten på ca 3 timmar då flödet i Sege å är 

ungefär 3 m
3
/s, vilket motsvarar ungefär medelhögvattenföring (MHQ) vid Törringe. 

 

Magasineringskapaciteten styrs av många faktorer t ex förekomsten av bestämmande sektioner i 

vattendraget. I samband med översvämning är nyttan av en vattenvårdsåtgärd som avfasning, 

tvåstegsdike, eller för den delen en våtmark, ofta begränsad. Det behövs stora arealer/volymer 

för att fördröjningen ska få påtaglig effekt. 
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Biologisk mångfald, rekreation och säkerhetsaspekter 

Förbättrad vattenkvalitet gynnar vattenlevande organismer i allmänhet och fisk och bottendjur i 

synnerhet. Detta gäller framförallt effekten av minskad partikeltransport. Terrasser och 

dikesslänter utgör livsutrymme för både flora och fauna för vattenknutna och fuktälskande arter. 

Eftersom den vattenpåverkade delen av dikets tvärsnitt ökar blir utrymmet större för dessa arter. 

Även den icke vattenpåverkade zonen ökar, framförallt vid avfasning av dikesslänten, vilket 

totalt sett ger en större areal mark som kan gynna biologisk mångfald, och t ex tjäna som 

spridningskorridorer i landskapet. Hur biotopen utvecklas beror naturligtvis på jordmån, 

näringsstatus och hur slänterna sköts. Om slänterna blir trädbevuxna kan vattendraget skuggas 

vilket sänker temperaturen och gynnar vissa fiskarter. Träd kan även skugga ut igenväxnings-

vegetation i vattendraget vilket är positivt. Det finns dock risk att grässvålen i slänterna skuggas 

vilket kan leda till ökad erosion. 

 

Slänter och terrasser kan utformas och skötas så att dessa blir tillgängliga och attraktiva 

rekreationsområden eller gångstråk t ex i tätortsnära områden. Branta slänter kan utgöra en risk i 

tätortsnära områden t ex där barn rör sig, och avfasning kan vara motiverat av säkerhetsskäl. 

Vattendraget med slänter kan integreras i parkområden och den sammantagna nyttan samt 

ekonomiska förutsättningar för anläggning och skötsel kan därvid skilja sig mycket från 

anläggningen i jordbrukslandskapet. 

Dokumenterad miljönytta 

Dokumentation från forskning och uppföljning av miljönytta för denna typ av vattenvårds-

åtgärder är sparsam och några resultat från svenska anläggningar har inte hittats. Från 

anläggningar i USA rapporteras ambitiösa mätprogram och uppskattning av reningsresultat från 

anlagda tvåstegsdiken. Från dessa resultat är det svårt att extrahera generella uppskattningar om 

rening av näringsämnen som kan appliceras i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden. 

Miljöeffekterna är helt beroende av platsspecifika förhållanden såsom näringshalter, 

vattenflöden, jordarter, dikets utseende, erosionsproblem, klimat etc. En avgörande faktor för 

flera av processerna är hur långa perioder strandzonerna är översvämmade. 

 

På Vatteninformationssystem Sverige (VISS) webbplats listas bl a vilka vattenrelaterade 

åtgärder som görs i Sverige. Här anges under rubrik ”Tvåstegsdiken – Åtgärdseffekter” en 5 % 

fosforreduktion och en 5 % kvävereduktion per 2 km tvåstegsdike. Man anger att variationen i 

det bakgrundsmaterial man utgått från är stor, vilket även gäller de internationella studier som 

nämnts ovan. Den relativa reningseffekten på 5 % för både kväve och fosfor per 2 km dike kan 

användas för att bedöma reningseffekten vid anläggning av tvåstegsdiken på utpekade sträckor i 

denna undersökning. För att göra detta krävs att kväve- och fosfortransporten är känd eller kan 

beräknas. Detta har inte varit möjligt i denna undersökning och i brist på bättre har i nedan-

stående beräkningar använts de siffror som presenteras i räkneexemplet i VISS – 0,25 kg kväve 

och 0,0075 kg fosfor per meter tvåstegsdike, och samma siffror för avfasning av dike. Några 

studier av effekterna för biologisk mångfald som är tillämpbara i detta sammanhang har inte 

hittats. 

Metod 

Insamling och dataläggning av uppgifter från 

dikningsföretag 
Dikningsföretagshandlingar innehåller, i varierande grad, uppgifter om hur vattendraget grävts 

ut för att uppnå en avvattningseffekt i tillrinningsområdet (båtnadsområdet). Här finns data över 

bottenbredd, dikesslänternas lutning, höjdskillnad mellan botten och markyta och bottens 
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lutning. I de modernaste handlingarna finns även uppgifter om bottnens nivå i något känt 

höjdsystem, högvattenytans beräknade nivå och tillrinningsområdets storlek i vissa punkter. I 

äldre handlingar (från runt sekelskiftet 1900) är datamaterialet mindre fullständigt och har också 

varit svårare att läsa. Dikningsföretag som ingått i undersökningen redovisas i figur 1 och tabell 

2. Uppgifter från dikningsföretagen i Sege å och Alnarpsåns tillrinningsområde har datalagts i 

Excel-datablad. Dessa data har använts till tre separata arbeten, varav föreliggande utredning är 

en. De andra är utredningar om översvämning respektive förutsättningar för återmeandring av 

vattendrag. 

Kan man lita på dikningsföretagens uppgifter? 
Dikningsföretagens uppgifter är generellt gamla, och i många fall mycket gamla. De äldsta 

handlingar som datalagts i detta projekt är från 1890-talet. Även om bottennivåer och dikes-

slänter är lagstadgade i förrättningar finns skäl att anta att verklighetens dike inte stämmer 

överens med handlingarna. Ett skäl till detta kan vara att man har rensat för djupt, dvs man har 

vid rensningarna fördjupat och/eller bräddat dikessektionen. Detta kan bero på att man avsiktligt 

”tagit till” vid rensningarna för att förlänga tiden till nästa underhåll. Det kan också vara så att 

man inte funnit de fixpunkter som behövs för att rensa till rätt djup, eller att man helt enkelt 

rensat på måfå eller efter behov. Andra skäl till att dikestvärsnittet inte stämmer med 

handlingarna kan vara att det skett erosion i bottnen och slänter eller att igenslamning och 

igenväxning skett. 

 

Som en effekt av rensningsaktiviteterna bildas förhöjningar av marken närmast vattendraget – i 

vissa fall tydliga vallar. Det har i detta arbete inte tagits hänsyn till förändrad tvärsektion eller 

uppkomna rensvallar i beräkningarna av schaktvolymer för ett breddat dike.  

 

Ett annat skäl till att handlingarna inte stämmer med verkligheten är att vattendraget har 

flyttats/förändrats i samband med exploateringar, t ex vägar, broar och tätorter. Dessa 

exploateringar finns inte alltid dokumenterade i dikningsföretagens akter. 

 

Länsstyrelsen i Skåne (2013) genomförde 2006 en studie där man mätt upp sektioner i 37 

dikningsföretag och jämfört med handlingarna. Resultatet visade att samtliga vattendrag avvek 

mer eller mindre från profilerna som anges i förrättningarna. Så mycket som 92 % av diknings-

företagen hade ett djup som låg under det som angavs i förrättningen. Totalt mättes 854 

sektioner in varav knappt hälften avvek från de fastställda djupen. När det gäller å-fårans bredd 

var merparten av de inmätta sektionerna för breda. 
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Figur 1.   Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden med dikesföretag som har ingått i 
undersökningen. Punkterna motsvarar sektioner där data har registrerats. 

 
  

©Lantmäteriet MS2013/04204 
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Tabell 1. Dikningsföretagshandlingar som har ingått i undersökningen 

Kod Årtal  Dikningsföretag 

LN-11 1900 Lindved och Brännemölla 

LN-49 1917 Hyby Gods  

LN-61 1891 Klågerup 

LN-61 1906 Klågerup 

LN-61 1909 Sege å och Torrebergabäcken 

LN-61 1913 Torrebergabäcken 

LN-61 1913 Sege å och Torrebergabäcken 

LN-70 1920-1925 Tullstorp nr 7 

LN-138 1920-1928 Burlöf nr  

LN-146 1927-1928 Hjärup nr 17 

LN-147 1929 Husie nr 4 

LN-165 1927-1928 Vismarlöv nr 9 

LN-166 1927-1928 Vismlarlöv nr 8 

LN-226 1929 Burlöv nr 7 

LN-244 1929 Lilla Uppåkra, Stora Uppåkra och Hjerup 

LN-252 1929-1931 Tottarp och Särslöv, Lomma bukten 

LN-284 1930-1932 Börringe invallning 

LN-344 1932-1934 Ekeholms dikningsföretag av år 1932 

LN-470 1934-1935 Bara, bygården dikning av år 1934 

LN-483 1935 Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp 

LN-566 1937 Lindholmens dikningsföretaget av år 1937 

LN-628 1939-1940 Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939 

LN-631 1938 Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938 

LN-719 1942-1944 Dikningsföretaget Grevie nr 1 och 2 av år 1942 

LN-780 1944 Aggarp nr 8 av år 1944 

LM-845 1946 Aggarps dikningsföretag av år 1946 

LN-1024 1951-1955 Åkarp-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag år 1951  

LN-1049 1952-1953 df. Kap-Djurslöv 

LN-1070 1951-1954 Skabersjö, Törringe 

LN-1108 1954 df.Stora Mölleberga nr 1 och 17 av 1954 

LN-1120 1954 Hjärups dikningsföretag år 1954 i Uppåkra 

LN-1217 1923 Åkarp nr 8 

LN-2119 1959 Bosarp 1
2
-1

4
 dikningsföretag år 1959 

LN-2120 1959 Bosarp 1
11

-1
17

 dikningsföretag år 1959 

LN-2121 1959 Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959 

LN-2164 1961 Sjuspännegropens fördjupning år 1961 

LN-2173 1962 Nevishögs dikningsföretag år 1962 

VÄÄ-65 1984 Nr 1 och 2 Torkelstorp 

VÄÄ-74 1921 Torkelstorp 

SVE-256 1901 Nygrävning av Segeån från Brännemölla till Aggarps mölla 

OXI-39 1894 Svenstorp Mölleberga 

SK-2341 2005 Harakärrsdikets df år 2005 

 

Beräkningar avseende tvåstegsdiken och avfasning 
Med hjälp av data från dikningshandlingar har det befintliga dikets tvärsnittsarea beräknats. 

Genom att använda geometriska parametrar för avfasning (släntlutning) och tvåstegsdiken 

(terrassbredd, terrasshöjd) kan den nya tvärsnittsarean för respektive åtgärd beräknas. Schakt- 

och ytbehov för avfasning av dikeskanter och anläggande av tvåstegsdiken är, förutom det 
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befintliga dikets geometri, beroende av utformningen av det nya dikestvärsnittet. För att kunna 

jämföra de utvärderade vattendragen har nedanstående antaganden gjorts. Ett resonemang kring 

alternativa släntlutningar och konsekvenserna av dessa för areal- och schaktbehov förs i 

diskussionskapitlet. 

 

En avfasning av kanterna görs från den befintliga dikesbottens kant upp till marknivån 

Avfasningen görs med lutningen 1:3, dvs 33 %. Detta motsvarar röd linje i figur 2. 

 

Terrasserna börjar vid vattennivån 0,5 m i diket. Terrassernas bredd är på vardera sidan lika 

brett som diket vid vattennivån 0,5 m. Slänten mellan marknivå och terrass har samma lutning 

som den tidigare slänten. Detta motsvarar grön linje i figur 2. 

 

 
Figur 2.   Teoretisk beskrivning av befintligt dikestvärsnitt (svart linje), avfasad slänt 1:3 (röd linje) och 
tvåstegsdike (grön linje). 

 

 
Figur 3.   Teoretisk beskrivning av hur ett nytt tvärsnitt med avfasad slänt anläggs då vattendraget är 
rörlagt. 

 
Figur 4.   Teoretisk beskrivning av tvärsnitt vid anläggning av tvåstegsdike då vattendraget är rörlagt. 

 

 

För rörlagda diken har antagits att ett avfasat dike anläggs med en bottenbredd som är samma 

som befintlig rördiameter och en slänt med lutning 1:3 som ansluts till botten (figur 3). För 

rörlagda diken har antagits att ett tvåstegsdike anläggs med ett centralt dike med dagbredden 2,5 

gånger rörets diameter (figur 4). På var sida om detta dike anläggs terrasser följt av en slänt på 

1:1 till befintlig marknivå. 

 

Den utökade tvärsnittsarean beräknas som differensen mellan befintligt dikes tvärsnitt och 

beräknat tvärsnitt för respektive åtgärdstyp. För ett rörlagt dike beräknas differensen mellan ny 

tvärsnittsarea och rörets area. Beräknad area motsvarar schaktbehovet för respektive åtgärd 

vilket t ex kan uttryckas som m
3
/100 m. På motsvarande sätt kan den utökade dikesbredden 

beräknas som ett ytbehov, t ex m
2
/100 m. 
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Uppskattning av kostnader 
Kostnaden för avfasning av dikeskanter och anläggning av tvåstegsdiken i vattendrag i Segeåns 

och Alnarpsåns avrinningsområden har beräknats utifrån ett antal antaganden, varav flera ligger 

i beräkningen av schaktvolymen (se ovan). Utöver kostnaderna för anläggning tillkommer 

intrångskostnader samt kostnader för projektering, miljödom samt avgifter för strandskydds- 

och biotopskyddsdispenser. I denna rapport behandlas endast anläggningskostnad och 

intrångskostnad. 

Anläggningskostnad 

Grävning utgör en stor andel av kostnaden och flera faktorer påverkar kostnaden för denna. Då 

schaktvolymen beräknats återstår att uppskatta kostnad per m
3
 schaktmassor. I föreliggande 

beräkningsexempel antas att det kostar 50 kronor att gräva och forsla bort en kubikmeter schakt-

massor. En utförligare diskussion om anläggningskostnader förs i diskussionskapitlet nedan. 

Intrångskostnad  

Att utöka dikets tvärsnitt innebär att en större areal tas i anspråk. Kostnaden för att utnyttja 

marken är avhängig intäkterna från marken idag, markens nominella värde, exploateringstryck 

etc. I denna undersökning används markpriser redovisade i tabell 2 och jordklassning redovisad 

på figur 5.  

 

 

Tabell 2.  Pris för åkermark, betesmark och tätortsnära mark som använts i beräkningar. Priset är 
utan byggnader, per ha. Källa: Skånegårdar 2011, Jordbruksverket 2011. 

Uppskattade markpriser i Segeåns närområde 

Klass 10 340 000 kr/ha 

Klass 9 305 000 kr/ha 

Klass 8 270 000 kr/ha 

Klass 7 240 000 kr/ha 

Klass 6 210 000 kr/ha 

Betesmark 62 000 kr/ha 

Tätortsnära mark 2 000 000 kr/ha 

 

 

 
Figur 5.   Markklassning inom Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden (yttre vita linjer). Klass 10 är 
högsta klassen i Sverige. Klassningen bygger på jordarnas produktionsförmåga enligt förhållanden år 
1970. 
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Uppskattning av markvärde 

Uppgifter om markvärde har hämtats från Jordbruksverkets statistik (2011; tabell 3) och statistik 

från Skånegårdar (2011; tabell 4) där priset för åkermark anges för jordklassning enligt en 10-

gradig skala där 10 är den högsta klassen. Det är enbart i Skåne man finner klass 8-10 jordar 

som med 200 000 ha utgör nästan hälften av åkermarken (Länsstyrelsen i Skåne, 2012).  

Avrinningsområdet för Sege å består till hälften av jordbruksmark med jordar av klass 6-10 

jordar (jfr figur 5). 

 

Markvärdet är högre i tätortsnära områden, och markens potential för t ex industritomter höjer 

värdet. De flesta kommuner inom Segeåns avrinningsområde har riktvärden för vad 

industritomter på kommunal mark ska kosta. Riktvärden i Svedala och Burlöv ligger mellan 

200-300 kr/m
2
. Staffanstorp använder sig av ett snittpris på 300 kr/m

2
. Det finns exempel på 

ännu högre markpris för industritomter i området. 

 

Tabell 3. Markpriser som omfattar Skåne. Källa: Priser på Jordbruksmark 2011, Jordbruksverket 
2011. 

Mark i Södra Götaland Kostnad 

Jordbruksmark 138 000 kr/ha 

Åkermark 154 000 kr/ha 

Betesmark  62 000 kr/ha 

  

  

 

Tabell 4. Pris för åkermark i Skåne (inklusive jaktvärde). Priset är utan byggnader, per ha. Källa: 
Skånegårdar AB 2011. 

Pris på åkermark i Skåne jmf jordklasser, februari 2011 

Klass 10 340 000 kr 

Klass 8 270 000 kr 

Klass 6 210 000 kr 

Klass 4 140 000 kr 

 

Resultat 

Arealbehov 
På kartorna nedan redovisas den utökade arealen som åtgärderna tar i anspråk (figur 6 – 9). 

Arealbehovet uppstår då bredden på dikets tvärsnitt ökar, och genom att multiplicera differensen 

mellan den nya och gamla bredden med längden på diket uttrycks detta som yta per längd dike 

(1 m utökad bredd medför t ex 0,1 hektar per km dikessträcka). 

Avfasning 

Arealbehovet för avfasning av dikeskanter står helt i proportion till dikets djup och vald 

släntlutning (i detta fall 1:3 = 33 %). Ett rörlagt dike tar ingen areal i anspråk. Arealbehovet för 

att återskapa diken som rörlagts blir naturligtvis större än avfasning av ett befintligt dike på 

samma ställe. I tabell 5 redovisas medianen för arealbehov för hela datamaterialet samt för 

materialet uppdelat på öppna och rörlagda diken. 
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Tvåstegsdiken 

Arealbehovet för tvåstegsdiken är mycket beroende av befintlig bottenbredd och hur 

förhållandet bottenbredd och terrass väljs. I denna utredning har valts att låta terrassens bredd på 

varje sida vara lika stor som dikets bredd vid 0,5 m djup, vilket betyder att en befintlig 

bottenbredd på 5 m ger ett drygt 10 m bredare dike i markplan. Eftersom den nya slänten har 

samma lutning som den befintliga spelar dikets djup mindre roll för arealbehovet. Om terrassen 

endast anläggs på ena sidan, om man väljer en annan bredd på terrassen eller om man vill ändra 

släntlutningen i den nya tvärsnittsprofilen blir arealbehovet naturligtvis annorlunda. I tabell 5 

redovisas medianen för arealbehov för hela datamaterialet, samt för materialet uppdelat på 

öppna och rörlagda diken. 

 

 

Tabell 5. Medianvärdet för areal och schaktbehov för avfasning av dikeskanter 1:3 och för att 
anlägga tvåstegsdiken med geometri specificerad i figur 1-3 ovan. 

 Arealbehov (ha/km) Schaktbehov (m
3
/km) 

 Avfasning 1:3 Tvåstegsdike Avfasning 1:3 Tvåstegsdike 

Alla vattendrag 0,7 0,63 6400 7000 

Öppna vattendrag 0,6 0,70 4900 8100 

Rörlagda vattendrag 1,1 0,59 9100 6000 

 

 

 

 
Figur 6.   Vattendragets utökade bredd vid avfasning 1:3 av dikeskanter och uppbrytning av kulvertar i 
Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden – norra delen. Utökning av 1 m motsvarar ett arealbehov av 
0,1 hektar/km. 

©Lantmäteriet MS2013/04204 
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Figur 7.   Vattendragets utökade bredd vid avfasning av dikeskanter 1:3 och uppbrytning av kulvertar i 
Segeåns avrinningsområde – södra delen. Utökning av 1 m motsvarar ett arealbehov av 0,1 hektar/km. 

 
Figur 8.   Vattendragets utökade bredd vid anläggning av tvåstegsdiken vid vattendrag och rörlagda 
diken i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden – norra delen. Utökning av 1 m motsvarar ett 
arealbehov av 0,1 hektar/km. 

©Lantmäteriet MS2013/04204 
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Figur 9.   Vattendragets utökade bredd vid anläggning av tvåstegsdiken vid vattendrag och rörlagda 
diken i Segeåns avrinningsområde – södra delen. Utökning av 1 m motsvarar ett arealbehov av 0,1 
hektar/km. 

Schaktinsats 
Beräknat schaktbehov för avfasning respektive tvåstegsdiken redovisas på nedanstående kartor. 

Schaktbehovet uttrycks som volym per vattendragssträcka (m
3
 per m).  

Avfasning 

Schaktbehovet för avfasning av dikeskanter står även det i proportion till dikets djup och vald 

släntlutning (i detta fall 1:3 = 33 %). Schaktvolymen för att återskapa diken som rörlagts blir 

naturligtvis större än avfasning om det på aktuell plats funnits ett öppet dike. I tabell 5 redovisas 

medianen för schaktvolym per vattendragssträcka för hela datamaterialet samt för materialet 

uppdelat på öppna och rörlagda diken. 

Tvåstegsdiken 

Schaktvolym vid anläggning av tvåstegsdiken beror på en mängd faktorer. Ett brett vattendrag 

där botten ligger djupt under befintlig marknivå ger mycket stora schaktvolymer, där bredd och 

djup har i princip lika stor inverkan. Om förhållandet mellan bottenbredd och terrasser eller den 

nya släntlutningen väljs på annat sätt förändras schaktvolymen mycket. I tabell 5 redovisas 

medianen för schaktvolymer per vattendragslängd för hela datamaterialet samt för materialet 

uppdelat på öppna och rörlagda diken. 

 

©Lantmäteriet MS2013/04204 
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Figur 10.   Schaktbehov för avfasning 1:3 av dikeskanter och uppbrytning av kulvertar till diken med 
avfasad kant i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden – norra delen. 

 
Figur 11.   Schaktbehov för avfasning 1:3 av dikeskanter och uppbrytning av kulvertar till diken med 
avfasad kant i Segeåns avrinningsområde – södra delen. 

 

©Lantmäteriet MS2013/04204 

©Lantmäteriet MS2013/04204 



Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden 

20 

 Ekologgruppen i Landskrona AB 

 

 
Figur 12.   Schaktbehov för anläggning av tvåstegsdiken vid vattendrag och rörlagda diken i Segeåns 
och Alnarpsåns avrinningsområden – norra delen.  

 
Figur 13.   Schaktbehov för anläggning av tvåstegsdiken vid vattendrag och rörlagda diken i Segeåns 
avrinningsområde – södra delen.  

 

©Lantmäteriet MS2013/04204 
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Kostnader 
I kostnaderna för avfasning av dikeskanter och anläggande av tvåstegsdiken ingår i första hand 

anläggningskostnader och intrångskostnader. Kostnader för projektering och avgifter för 

miljöprövning utgör generellt mindre poster, i alla fall om det handlar om en längre sträcka. 

Kostnaderna redovisas i figur 14 – 17. 

Anläggning 

Kostnader för schaktning beror, förutom själva schaktvolymen, på en mängd faktorer. En viktig 

aspekt är hur lätt det är för en grävmaskin att ta sig fram dvs förekomst av fysiska hinder och 

markens bärighet. En annan omständighet som påverkar är var schaktmassorna kan placeras. Ju 

längre bort man måste frakta massorna ju dyrare blir det. Det är en stor fördel om massorna kan 

spridas ut i närområdet. Schaktmassor får/bör ej placeras så att man höjer marken närmast 

vattendraget. I föreliggande undersökning har antagits att det kostar 50 kr/m
3
 att gräva upp, 

transportera, och sprida ut massorna. Kostnaden har hämtats från de våtmarksprojekt som 

genomförts i Segeåns avrinningsområde under 2000-talet. I dessa fall har massor lagts i 

våtmarkens närhet och upp till 100 m avstånd. Om schaktmassor måste lastas och forslas iväg 

kan priset flerdubblas. Schaktpriset påverkas även av rådande konjunktur. 

Intrång 

I föreliggande undersökning har ett uppskattas markpris använts för att beräkna kostnaden för 

intrånget. Detta skall inte tolkas som att den bästa modellen för att genomföra vattenvårds-

åtgärder är att marken köps upp av kommun eller stat. Mer lämpligt är att hitta modeller där 

intrånget ersätts, t ex som sker inom Segeå-projektet där en markersättning utgår för avsatt areal 

och där en eventuellt skötselersättnig kan erhållas via lantbruksstöden. Det kan även finnas fall 

där markägaren bedömer att fördelarna överstiger nackdelarna och upplåter marken 

kostnadsfritt. Hur markpriset uppskattats redovisas i metodkapitlet. 

 

 
Figur 14.   Uppskattad totalkostnad för avfasning av dikeskanter och uppbrytning av kulvertar till diken 
med avfasad kant i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden – norra delen. Uppskattningarna bygger 
på antaganden redovisade ovan och skall tolkas med stor försiktighet. 

©Lantmäteriet MS2013/04204 
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Figur 15.   Uppskattad totalkostnad för avfasning av dikeskanter och uppbrytning av kulvertar till diken 
med avfasad kant i Segeåns avrinningsområde – södra delen. Uppskattningarna bygger på antaganden 
redovisade ovan och skall tolkas med stor försiktighet. 

 
Figur 16.   Uppskattad totalkostnad för anläggning av tvåstegsdiken vid vattendrag och rörlagda diken i 
Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden – norra delen. Uppskattningarna bygger på antaganden 
redovisade ovan och skall tolkas med stor försiktighet. 
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Figur 17.   Uppskattad totalkostnad för anläggning av tvåstegsdiken vid vattendrag och rörlagda diken i 
Segeåns avrinningsområde – södra delen. Uppskattningarna bygger på antaganden redovisade ovan och 
skall tolkas med stor försiktighet. 

Diskussion 

Utformning 
Avfasning av dikesslänter och anläggning av tvåstegsdiken är åtgärder som skapar mer naturliga 

eller naturlika vattendrag. I denna rapport har resonemangen förts utifrån en specifik utformning 

av avfasning (slänt 1:3) och tvåstegsdike (terrass med vattendragets bredd på båda sidorna och 

ny slänt med samma lutning som dagens slänt). I realiteten är det naturligtvis fullt möjligt att 

anlägga alla tänkbara varianter av släntlutningar och terrasser, vilket också innebär ett annat 

arealbehov och en annan schaktinsats än vad som presenteras här. I tabell 6 redovisas areal- och 

schaktbehov för olika utformningar av slänter vid avfasning av dikeskanter.  Val av plats och 

åtgärdernas utformning bör vara noggrant projekterade med avseende på hydrologi, hydraulik 

och framtida skötselbehov, eftersom de bland annat påverkar igenväxning, erosion och dämning 

uppströms. 

 

För avfasning är schaktinsats och arealbehov helt avhängigt dikets eller rörledningens 

nuvarande djup, samt det framtida dikets släntlutning (tabell 6).  

 

Tabell 6. Areal och schaktbehov för avfasning av dikeskanter med slänter 1:3, 1:4 och 1:5. 
Medianvärden för samtliga öppna och rörlagda vattendrag i denna studie. 

 Arealbehov (ha/km) Schaktbehov (m
3
/km) 

Släntlutning 1:3 1:4 1:5 1:3 1:4 1:5 

Medianvärde för 
alla vattendrag 

0,7 1,1 1,4 6400 9500 12600 
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För tvåstegsdiken står arealbehovet i första hand i proportion till det befintliga dikets bredd, 

eftersom terrassens bredd står i relation till denna (tabell 6). Valt förhållande mellan bottenbredd 

och terrass (i denna undersökning satt till 1) spelar också stor roll för arealbehovet liksom om 

den nya slänten skall utformas med en annan lutning. Schaktinsatsen för tvåstegsdiken berörs av 

befintligt dikes bredd och djup samt hur nya slänter och terrasser anläggs. 

 

Lindmark (2013) anger arealbehovet (här benämnt markförlust) för tvåstegsdiken till mellan 0,5 

och 1 hektar per km tvåstegsdike. Detta motsvarar en utökad bredd på mellan 5 och 10 m vilket 

överensstämmer med majoriteten av dikessektionerna redovisade i denna utredning (figur 8 och 

9). 

 

Tabell 7. De viktigaste faktorerna för arealbehov och schaktbehov för avfasning av dikeskanter 
med slänt 1:3 och för att anlägga tvåstegsdiken med geometri specificerad i figur 1-3 ovan. I 
tabellen visas hur både befintligt vattendrags morfologi och vald utformning påverkar. 

 Befintligt dikes utseende Vald utformning av nytt dike 

 Avfasning Tvåstegsdike Avfasning Tvåstegsdike 

Arealbehov Dikesdjup Dikesbredd Släntlutning Släntlutning 

Terrassbredd 

Schaktvolym Dikesdjup Dikesbredd 

Dikesdjup 

Släntlutning Släntlutning 

Terrassbredd 

Miljönytta och kostnad 
Miljönyttan med avfasade diken och tvåstegsdiken har inte undersökts i detta projekt utan 

hämtats från litteraturen. Miljönyttan är svårstuderad och det finns få undersökningar som kan 

appliceras generellt. I brist på bättre data har i nedanstående beräkningar använts de siffror som 

presenteras i räkneexemplet i VISS (se ovan under Dokumenterad miljönytta) ca 0,25 kg kväve 

och 0,0075 kg fosfor per meter tvåstegsdike och år, och samma siffror har använts för avfasning 

av dike. Det skall påpekas att reningseffekten i själva verket varierar mycket från plats till plats. 

Vattenflöden, koncentrationer av näringsämnen och om näringsämnen föreligger i löst eller 

partikulär form spelar stor roll för reningsresultat. Vi har i nedanstående beräkningar antagit att 

reningseffekten på kväve och fosfor är samma i hela avrinningsområdet, och att avfasning av 

dikeskanter och tvåstegsdiken ger samma reningseffekt. 

 

Det avfasade diket och tvåstegsdiket behöver inte ställas mot varandra så att man väljer att 

anlägga antingen det ena eller det andra. Platsspecifika omständigheter kan göra att slänter och 

terrassbredd behöver varieras längs åtgärdssträckan. Tvåstegsdiket har fördelen att en stor 

kontaktyta mellan vatten och terrass skapas när vattennivån når över terrassen. När vatten stiger 

mot en avfasad slänt sker ökning av kontaktyta mer successivt.  

 

Slänternas värde för flora och fauna beror mycket på hur slänterna sköts, och om de t ex kan 

användas för trädplantering vilket anses gynna vattendragets fisksamhälle. En bättre 

vattenkvalitet gynnar också andra vattenlevande organismer, t ex bottendjur. I tätortsnära 

områden kan tvåstegsdiket eller det avfasade diket bidra till att öka tillgängligheten till vattnet 

och även ge en mer estetiskt tilltalande miljö än en ett dike med branta slänter. Detta förutsätter 

naturligtvis lämplig skötsel av slänter och terrasser. En flackare slänt eller en terrass som ligger 

mellan en brant slänt och vattnet kan förhindra att någon faller ner i vattendraget, vilket kan 

vara en mycket viktig aspekt i bostadsområden. 

 

Beräkningarna ovan visar att totalkostnaden (anläggning och markintrång) för anläggning av 

tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden på 

många platser ligger mellan 250 kr och 1000 kr per meter vattendragssträcka. Lindmark (2013 

redovisar liknande kostnader (250 – 550 kr per längdmeter), vilket sannolikt avser endast 
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anläggning. Om man räknar en avskrivningsperiod på 20 år utan ränta blir resultatet en kostnad 

på 12 – 500 kr per m och år, vilket skall fördelas på kväverening, fosforrening och andra nyttor. 

Var finns platser för avfasning av slänter och 
tvåstegsdiken? 
Resultaten presenterade i kartorna ovan ger en överblick över var förutsättningar för vatten-

vårdsåtgärder kan undersökas vidare. Kartorna ger en indikation på var det är tekniskt lämpligt 

att anlägga tvåstegsdiken och avfasa dikeskanter, och utgör ett första steg i en planerings-

process. Nästa steg i denna process är att bedöma behovet av åtgärder på respektive vattendrags-

sträcka. Näringsämnena är generellt höga i hela området, men eftersom åtgärdstypen är inriktad 

mot erosionsproblem bör platser där erosion påvisas prioriteras. Detta gäller områden med 

erosionsproblem i tillrinningsområdet där ju eroderat materiel slutligen hamnar i vattendraget, 

men fr a sträckor där erosion sker i vattendragets slänter. Kontakt med markägare och fältbesök 

bör genomföras för bedömning av dagens förhållanden och intresse för åtgärder. En 

förutsättning för fortsättningen är naturligtvis att åtgärderna kan få finansiering. 

 

De lägsta schakt- och intrångskostnaderna finns enligt våra resultat bland annat i området söder 

om Klågerup, där jordarna är av klass 6-7. Schaktvolymen bedöms där vara låg för både två-

stegsdiken och avfasning. Eksholmsbäcken nedströms Eksholmssjön är ett annat vattendrag som 

kan undersökas vidare, liksom Torrebergabäckens övre delar. Även området söder om Svedala 

tätort där vattenkvaliteten är dokumenterat dålig bör undersökas. Här är dock exploaterings-

trycket högt och åkermarken högt klassad. Förutsättningarna för åtgärder i Spångholmsbäcken 

bör också utredas i samband med fortsatt exploatering söder om Bara. 

 

Exemplen Risebergabäcken och tätortsnära delar av Alnarpsån visar hur samhällets intressen 

har resulterat i kraftigt rätade och kulverterade vattendrag. Sträckningen genom högt klassad 

åkermark och tätort försvårar, fördyrar och i praktiken omöjliggör denna typ av anläggningar. 

Finns däremot redan en skyddszon eller en remsa mark längs vattendraget som inte utnyttjas är 

förutsättningarna naturligtvis annorlunda. Det kan dessutom vara lättare att anlägga tvåstegs-

diken eller avfasade dikeskanter på kommunal mark om åtgärderna sammanfaller med kom-

munala/allmänna intressen såsom rekreation eller säkerhet. 

Finansiering, nuvarande och framtida arealsersättningar 

och miljöstöd 
Eftersom åtgärden är relativt kostsam kan det inte förväntas att enskilda markägare skall 

anlägga tvåstegsdiken eller fasa av dikeskanter i någon större skala. I tätortsnära områden, om 

det allmänna gynnas som beskrivits ovan, kan man tänka sig offentlig finansiering t ex i 

samband med exploatering. 

  

Det finns planer på att tvåstegsdiken i framtiden ska få stöd för anläggning och skötsel enligt 

Jordbruksverkets tekniska underlag för Landsbygdsprogrammet från 2014. Även Länsstyrelsen i 

Skåne anser att tvåstegsdiken kan ha potential som vattenvårdsåtgärd (Eiserholm muntligen). 

Då är det främst i rätade diken som tvåstegsdiken förväntas vara en gångbar åtgärd, medan 

återmeandring förespråkas som alternativ i mer naturliga vattendrag. Det har redan beviljats 

stöd till ett par pilotprojekt i Skåne. 

 

I dagsläget återstår att se hur framtida landsbygdsprogram utformas och om avfasning av 

dikeskanter och anläggning av tvåstegsdiken kommer att omfattas av anläggningsstöd. Det är 

också intressant hur man bedömer miljönytta, vilken översvämningsfrekvens terrasserna skall 

ha och vilken ersättningsnivå som blir aktuell samt vilka stödnivåer (skyddszon, våtmark) som 

kan bli aktuell för tvåstegsdiken. 
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