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Lite historik: Dikning på skogsmark
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”Hacka, spade och skyffel var de gängse 

redskapen för all skogsmarksdikning fram till 

mitten av förra seklet. Under den första stora 

dikningsperioden under 1900-talets båda 

första decennier grävdes bara på Mo och 

Domsjös marker i norra Sverige inte mindre 

än 1 200 mil diken”.
Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2015, sid 14-22. Per Eliasson

Foto: Gunno Kinnman. SLU, Skogsbibliotekets arkiv



Nya insikter och ny lagstiftning

• SVL

• Miljöbalken

• Ramdirektivet för vatten - utgångspunkt för svensk 
vattenförvaltning.

Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000 och syftar till att skydda 
och förbättra EU:s alla vatten.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom

• 5 kap. miljöbalken

• förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

• förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/?bet=2004:660
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017868-med-lansstyrelseinstruktion_sfs-2017-868


Skogsstyrelsens stöd aktuella för våtmarker

Skogens miljövärden

Ett stöd inom landsbygdsprogrammet. EU medel. 100 mnkr under 

programperioden 2014-2020

Fasta ersättningar per ha samt kostnadsfri rådgivning i fält.

NOKÅS: Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

• Nationellt stöd 25 mnkr per år (inkl. Ädellövsstödet)

• Stödnivå oftast 70 % av godkänd kostnad

• Ett utmärkt verktyg för att förverkliga goda idéer!
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Vad gäller för de två olika stöden

SM

EU-medel inom LBP

Kostnadsfri rådgivning i fält 
som ger en skötselplan för 

området

Fasta ersättningar för 
åtgärdad areal

Strikta åtgärder

NOKÅS

Nationellt stöd

Fri rådgivning möjlig.          
Du skriver själv skötselplan 
samt beräknar kostnaderna.

Stödnivå oftast 70 % av 
godkänd kostnad

Stor frihetsgrad i utformning av 
åtgärderna
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Skogens miljövärden ett stöd inom 
landsbygdsprogrammet

2019-05-20

Vad kan man få stöd för?

• Gallra fram lövrik skog 

• Sköta natur- och kulturmiljöer

• Rensa kulturmiljöer

• Rensa stenmur

• Skapa ny våtmark

• Naturvårdsbränning
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Skapa våtmark inom LBP

• Marken ska vara klassad som 

frisk eller fuktig

• Inga stora öppna vattenspeglar

• Krontäckningen är större än 30 

procent efter åtgärd

• Ersättning betalas ut för 0,3-2ha 

per skapad våtmark 

15 000kr/ha



NOKÅS ett nationellt stöd 

Vad kan man få stöd för?

• Ta bort vandringshinder i biologisk värdefulla vattendrag 

( t ex byta trumma mot valvbåge)

• Blottlägga sand-/mineraljord, förbättra bottnar i 

vattendrag, sätta upp fågelholkar, åtgärder som gynnar 

specifika arter eller artgrupper

• Restaurera kulturmiljöbyggnad med koppling till äldre 

tiders skogsbruk, endast utvändig restaurering

• Bygga spänger, rastplatser, fågeltorn, mm

• Plantering för att skapa brynmiljö

• Hägna värdefull lövskog

• Sikthuggning, bygga vindskydd/Grillplats

• Anlägga grund våtmark, större än 2 ha

• Utföra naturvårdsbränning, under 2 ha.
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Villkor för att bevilja stöd för Nokås - våtmarker:

• Objekt 0,3 - 2 ha hänvisas till 
Skogens miljövärden

• Inget krav på krontäckning efter 
åtgärd, men befintliga träd ska i 
princip lämnas

• Minimal grävning, max 25 % av ytan

• Vattendjup 0,1 - 0,5 m om 
vattenspegel skapas

• Möjlighet till tömning/torrläggning

• Svämskydd, exv rör i bredd i överkant 
på dämmet
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Statistik över genomförda åtgärder 

Inom Skogens miljövärden

Av 100 mnkr nu ca 80 mnkr beviljat, varav till 

våtmarker 246 tkr, 

Totalt sedan 2014 beviljades stöd till bara 16,4 ha. 

Inom Nokås

Senaste 5 år utbetalningar: 150-600 tkr/år, 

Per år beviljas stöd till ca 10-25 ha
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Världsnaturfonden WWF – Återskapa våtmarker genom att lägga igen diken



Hinder

Praktiska svårigheter vid tillskapande av våtmark:

- Osäkerhet kring arealen som påverkas av åtgärd

- Närhet till fastighetsgränser, vägar eller byggnader

- Produktionsbortfall

Attityder hos skogsägare

- Skogshistoria, förfäder som handgrävde skogsdiken

- Rädsla för mygg, dålig lukt och sämre framkomlighet

- Inte insatt i våtmarkens roll för biologisk mångfald och vattenhushållning i 

landskapet
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Mer information om stöden

Hjälp att fylla i ansökan inom 

Skogens miljövärden? 

Skogsstyrelsens kundtjänst för LBP

Tisdag kl. 13-16, onsdag-fredag kl. 8-12.

Telefon: 020-359359
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www.skogsstyrelsen.se/bidrag



Tack för uppmärksamhet!

Kontakt:

Ingemar Eriksson

e.ingemar.eriksson@skogsstyrelsen.se

Telefon 054-55 57 02

Maja Ramström

maja.ramstrom@skogsstyrelsen.se

Telefon 0670-64 84 53
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mailto:e.ingemar.eriksson@skogsstyrelsen.se
mailto:maja.ramstrom@skogsstyrelsen.se


Mer om skogliga våtmarker: Skogsstyrelsens 
nya rekommendationer
• Målbilder för god naturhänsyn med bl. annat 

”Skogliga dikningsåtgärder”

• Markavvattning i form av nydikning är idag 
tillståndspliktig

• Dikesrensning utförs enbart där bibehållen 
trädtillväxt kan förväntas. 

• Dikessträckor som inte bidrar till bibehållen 
tillväxt lämnas orensade eller täpps igen. 

• Dikessträckor med bäckliknande strukturer 
samt dikessträckor genom värdefulla 
sumpskogar och andra värdefulla 
våtmarksmiljöer lämnas orensade. 

• Slamtransport förhindras till sjöar, vattendrag 
och värdefulla våtmarker. • Åtgärder vid 
dikessträcka med forn- och kulturlämningar får 
inte skada lämningarna. 
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Nya viktiga rutiner vid dikning

• Slamtransport ska förhindras 

till sjöar, vattendrag och 

värdefulla våtmarker. 

• Anlägg till exempel 

slamgropar, 

sedimentationsdammar och 

översilningsområden av 

tillräcklig dimension och 

avsluta rensningen med god 

marginal till sjöar och
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