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Dikesrensning/underhåll



Anmälan
• Blankett finns på 

hemsidan.
• 1350kr
• 8 veckor.
• Bra beskrivningar 

och kartor.
• Rådighet 
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Tillståndsprövade

Tänk på:
- Styrelse i 

markavvattningsföretag
- Informera LST vid underhåll
- Följa villkor
- Kap 2.
- Dispenser
- Nytt naturtillstånd?
- Fisket kan skadas, 11:15 

(Fisket gäller även musslor 
och kräftdjur.)
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Mer att tänka på

• Behöver man 
rensa?

• Hur ser botten ut?
• Kan man klippa 

istället?

• Kan man göra 
åtgärder? 

Tex återmeandring, 
tvåstegsdiken, 
trösklar, bottnar mm
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Dispenser

• Strandskydd(kommunen)

- Gäller oftast inte diken i 
jordbruksmark

• Biotopskydd
- Igenläggning av dike

• Artskydd
- Artskyddsförordningen

• Blanketter på hemsidan
• Kostar 2300kr och kan ta 3-4 

månader (rabatt vid flera)

• Villkor; 
-tidpunkt, flytta, längden på 
sträckan 
Ex. 1 mars-1 juli, musslor
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Artskydd
• N/n skyddade arter, artskyddsförordnignens bilaga
Bäver
• 1 maj till den 31 augusti, fritt att riva bäverdamm.
• För rivning av bäverhydda krävs tillstånd från 

Länsstyrelsen oavsett tid på året.
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Samråd kring underhåll
• 12 Kap 6§ (12:6)
• Väsentligt ändra 

naturmiljön eller 
skyddad miljö 
(N2000).

• 6 veckor (ingen avgift)

• Skogsdiken-
skogsstyrelsen

• Finns blanketter
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Nytt naturtillstånd

• Om en förändring 
har fått bestående 
karaktär…

• Kan ta från 10 år till 
50 innan nytt 
naturtillstånd. 

• Flora och fauna 
liknar omgivande 
miljö och är av arter 
som är mer känsliga 
mot störning. 

• Ej dränerande. 
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Tillsyn

• Anmälningar (Alla)
-planerad tillsyn 
målsättning 20 % (ca 150 
anmälningar/år)
• Händelsestyrd 
-I stort alltid tillsyn på plats.
-Vad har hänt, hur går vi 
vidare? 

• Vad kollar vi på?
- Kommer ut efter att 

åtgärden utförts. (datum 
i beslut/tillstånd eller vid 
meddelande)

- Har det utförts som 
beslutet medgav? 

- Har villkoren följts?
- Ser det bra ut? 
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Tillstånd

• Markavvattningsförbud i hela 
Södermanland (11:14) (4§
1998:1388) 

• LST ger dispens om 
särskilda skäl finns.

• Tillstånd vid lättare fall tex 
fördjupning, en markägare 
osv. (Fo 11:1. 5§ 1998:1388)

• Mark- och miljödomstolen tar 
de fall som har fler 
inblandade, oeniga och har 
stor miljöpåverkan osv. 
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Vad händer mer?

• Markavvattnings-
företagen=> 
Digitalisering

• Life IP, Gårdsvisa 
vattenplanar

• Åtgärder
• Greppa näringen
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Några läs tips
• Åmansboken, saxån-Braåns

vattenvårdskommitte, ISBN 91-
631-4875-7

• Äga och förvalta diken och andra 
vattenanläggningar i 
jordbrukslandskapet, 2014, LRF

• Miljöhänsyn vid dikesrensning, 
2004

• Markavvattning och rensning, 
handbok, 2009:5, 
Naturvårdsverket

• Markavvattningsföretag, April 
2015, Miljösamverkan Sverige

• Vägledning, 2006, 
Miljösamverkan Sverige
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Tack

weronica.klasson@lansstyrelsen.se
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