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Reglerbar dränering inom Sege å
GIS-verktyg för identifiering av lämplig åkermark

Introduktion
På uppdrag av Segeåns vattenråd och med medfinansiering med LOVA-medel har ett GIS-skikt
över förutsättningarna för att anlägga reglerad dränering på åkermark inom Segeåns avrinningsområde (inklusive Alnarpsån) tagits fram. Tillvägagångssättet följer i stora drag den klassning
som beskrivs i Joel m fl (2003), och beskrivs i korthet nedan. Förutsättningarna för reglerad
dränering beror i första hand av åkermarkens lutning och jordart.
Denna redovisning är endast en beskrivning av hur de olika kartskikten har tagits fram.
Verktyget ska ses som ett stöd för att identifiera lämpliga områden. För att slutligen bedöma om
en mark är lämplig för anläggning av reglerad dränering krävs ytterligare kunskap kring de
faktiska förutsättningarna i fält (jordart, täckdikning, dikningsföretag m m).

Metodik
Lutning
Lutningen har tagits fram med hjälp av Lantmäteriets laserskannade höjddata, Grid 2+. Den
ursprungliga höjddatan har en upplösning i plan på 2 m. Denna har vi reducerat till en grid med
10 m upplösning i plan, d v s varje grid-ruta är 100 m2. Från denna grid har lutningen tagits
fram med hjälp av Vertical Mapper, ett tilläggsprogram till MapInfo Professional.

Figur 1.
Höjdgrid (upplösning 10 m) över Segeåns avrinningsområde till vänster (blått motsvarar lågt
liggande områden och rött högt liggande områden. Bilden till höger visar lutningen inom avrinningsområdet
(blått motsvarar liten lutning och rött stor lutning).

Åkermark
För att avgränsa beräkningarna till befintlig åkermark inom avrinningsområdet har vi använt oss
av Jordbruksverkets jordbruksblock (2017) med ägoslag, ”åker”, ”åkermark-långligga” samt
”åkermark-permanent”. Jordbruksblock med ägoslag ”våtmark”, ”bete”, ”okänt” samt ”övrig
mark” har sorterats bort. Resulterande åkermarksskikt har slagits samman med lutningsskiktet
så att vi erhållit ett skikt (grid) med lutning på åkermark.
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Figur 2.
Åkermark inom avrinningsområdet enligt jordbruksverkets jordbruksblock (2017) till vänster.
Lutning på åkermark till höger.

Baserat på lutningen inom jordbruksmarken har denna delats in i fyra lutnings-klasser (se figur
3). Åkermark med lutning > 2% bedöms som ointressant för reglerad dränering och har sorterats
bort.
Figur 3.
Åkermark klassad
efter lutning:
Mörkbått, klass 1: 0-0,5 %
lutning
Ljusblått, klass 2: 0,5-1 %
lutning
Grönt, klass 3: 1-1,5 % lutning
Gult, klass 4: 1,5-2 % lutning
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Jordarter
Som grund för att klassa jordarternas genomsläpplighet har SGUs jordartskarta (grundskiktet
jg2) använts. Enligt denna karta finns 32 olika jordartstyper inom avrinningsområdet.
Jordarterna har delats in i 3 klasser; Klass 1- hög genomsläpplighet (huvudsakligen sandiga
jordarter), Klass 2 – medelhög genomsläpplighet (huvudsakligen morän och siltiga jordarter)
samt Klass 0 – låg genomsläpplighet (huvudsakligen lera och lerig morän). De senare bedöms ej
lämpliga för reglerad dränering. Till viss del har även ”Åkermarkens jordarter” – en karta
över matjordslagrets jordarter framtagen i samarbete mellan SGU och SLU – använts för
bedömning av jordarternas genomsläpplighet, framför allt för att bedöma jordarternas lerhalt.
Jordar med lerhalter > 15% bedöms ej lämpliga för reglerad dränering.

Figur 4.
Klassning av jordarternas genomsläpplighet inom avrinningsområdet (till vänster) och inom
avrinningsområdets åkermark (till höger). Gula områden representerar jordarter av klass 1 (hög
genomsläpplighet) och röda områden klass 2. Områden i ljusblått representerar klass 0, d v s låg
genomsläpplighet och olämpliga för anläggning av reglerad dränering.

Slutlig lämplighetsklassning
I ett sista steg har klasserna för åkermarkens lutning respektive jordarternas genomsläpplighet
slagits samman för att skapa en slutlig lämplighetsbedömning med åtta olika klasser (samma
indelning som i Joel m fl, 2003) där Klass 1 är områden där förutsättningarna bedöms som bäst
och Klass 8 områden där förutsättningarna bedöms som minst lämplig för regelrad dränering (se
tabell 1).
Tabell 1. Lämplighetsklasser baserade
på åkermarkens lutning och jordarternas
genomsläpplighet.

Klass

Lutning

Jordart

Klass 1

0-0,5 %

hög genomsläpplighet

Klass 2

0,5-1 %

hög genomsläpplighet

Klass 3

0-0,5 %

medelhög genomsläpplighet

Klass 4

0,5-1 %

medelhög genomsläpplighet

Klass 5

1-1,5 %

hög genomsläpplighet

Klass 6

1,5-2 %

hög genomsläpplighet

Klass 7

1-1,5 %

medelhög genomsläpplighet

Klass 8

1,5-2 %

medelhög genomsläpplighet
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Figur 5.
Slutlig lämplighetsklassning av åkermark med förutsättningar för reglerad dränering inom
Segeåns avrinningsområde (till vänster). Bilden till höger visar ett zoomat område där alla klasser finns
representerade. Lämpligheten är indelad i åtta olika klasser (tabell1).

Resultatet finns representerat som en klassad grid (figur 5), d v s ett skikt där varje grid-ruta
(10x10m) representerar en klass 1-8 (eller 0; bedömd olämplig för reglerad dränering).
Eftersom det i grid-skiktet bitvis kan vara ganska glest med klassade rutor (se figur 5) har vi
skapat en prioritering i befintliga jordbruksblock för att underlätta en första bedömning av var
förutsättningarna kan vara goda.
Ett kartskikt för jordbruksblock inom Sege å (RD_klass_Sege_Aker) har kompletterats med
attributdata bland annat för medelvärdet av klassade grid-rutor inom varje enskilt
jordbruksblock. Baserat på detta medelvärde har varje jordbruksblock fått en prioritering i skala
0-3. Prioritet 1-3 har tilldelats block där minst 2 ha av marken eller mer än 50% av blockarealen
är klassad (se tabell 2). Ej prioriterade block (prioritet 0) utgör således alla övriga block. En stor
del av dessa saknar klassade grid-rutor, men en ännu större andel har klassade rutor inom
blocket. Det är alltså inte uteslutet att det finns lämplig mark för reglerad dränering även inom
block som inte har prioriterats.
Tabell 2.

Prioritering av jordbruksblock (fält ”Prio” i tabell ”RD_klass_Aker_Sege”)

Prioritet
Oproioriterade
block

0
0

Proioriterade
block
1
2
3

Klassad areal saknas
Klassad areal inom ett block är mindra än 2 ha och andelen
klassad areal inom blocket är lägre än 50%.
Klassad areal inom ett block är större än 2 ha eller andelen
klassad areal inom blocket är högre än 50%.
Medel av klass inom blocket < 3
Medel av klass inom blocket 3 - 5
Medel av klass inom blocket > 5
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Antal block
462
1584

135
211
143
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Figur 6.
Förutsättningar för reglerad dränering i Segeåns avrinningsområde enligt prioritering av
jordbruksblock.
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