
Foto: Tilla Larsson
RÅDGIVNING FRÅN GREPPA NÄRINGEN. JULI 2021

Underhåll av diken 
Underhåll av diken är en grundläggande förutsättning för ett 
fungerande jordbruk. Ökad belastning från bebyggelse och ett 
förändrat klimat med risk för allt kraftigare nederbörd ställer också 
krav på att jordbrukets diken fungerar. Samtidigt är regelverket inte 
alltid lätt att tolka. Greppa Näringens rådgivningsmodul ”Underhåll 
av diken” ska stödja lantbrukare i arbetet med att få en fungerande 
vattenavledning. 

Den som äger en vattenanläggning, till exempel ett dike, har dessutom enligt 
miljöbalken en skyldighet att underhålla det. Samtidigt är det viktigt att det görs 
med hänsyn till miljön. Målet med modulen är att beskriva de skötselinsatser som 
behövs för att få jord brukets vattenanläggningar att fungera. Rådgivningen har fokus 
på huvud avvattningens öppna och täckta diken (rörledningar), både enskilda och 
samfällda. Rådgivaren går igenom hur du kan underhålla dem med bästa hänsyn till 
miljön, och ger dig också kunskap om gällande lagar och regler. 

Din fastighet kan beröras av flera vattenanläggningar, både enskilda och samfällda. 
De senare kan till exempel vara ett dikningsföretag. Du och rådgivaren gör en liten 
fältvandring längs med en eller några kortare sträckor av öppna eller täckta diken. 
Tillsammans diskuterar ni status och behov. Rådgivningen ska leda till underhåll 
som bevarar dikets förmåga att avleda överskottsvatten för bättre produktion.   

Rådgivaren gör en åtgärdsplan som kan innehålla förslag på var underhåll kan behövas 
och om det finns juridiska begräsningar. 

Vid rådgivningen finns det möjlighet att bjuda med 1–4 andra personer, till exempel 
grannar som berörs av samma dike och eventuellt andra deltagare i en markavvattnings
samfällighet. Dessa personer behöver varken vara knutna till din fastighet eller 
medlemmar i Greppa. 
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GÅRDSNYTTA

 Förbättrad dränering av fälten. 

 Ökad odlingssäkerhet, både 
torra och blöta år.

 Stöd för att planera underhåll, 
och när i tid det bör genomföras. 

 Ger dig koll på vilka eventuella 
markavvattningssamfälligheter 
du är deltagare i.

MILJÖNYTTA

 Mindre klimat- och miljöpåverkan 
genom bättre markstruktur, 
odlingssäkerhet och växtnärings-
nyttjande.

 Underhåll av diken är en faktor 
som minskar förlusten av främst 
fosfor från jordbruket.

 Underhåll i diket ger utrymme 
för konkurrenssvaga arter och 
kan förbättra framkomligheten 
för fisk. 

 Värdefull biotop för växter  
och djur.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och  miljön  
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu


