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Abstract 
 

Agricultural drainage is widely used to manage the amount of water in the ground in 

order to improve conditions for cultivation. However the effects of drainage companies 

on water regimes are considerable leading to runoff changes such as altered stream 

flows, peak flows and water levels. In a greater extent this could imply an increased risk 

for floods along affected watercourses. This study analyzes the extension of agricultural 

drainage within the drainage basin of Trosaån in Sweden by ArcGIS mapping. In a 

statistical analysis, historical variation in streamflow in relation to mean precipitation 

and mean temperature are investigated for the study area. From a perspective of climate 

changes and present water rights court rules for Trosaån, consequences of agricultural 

drainage are discussed in relation to flood risk within the study area. Results indicate an 

increase in stream flow between 1961-2010 and in the extension of agriculture land 

affected by drainage between 1940-1989. There has also been increasing trends for 

mean precipitation and temperature 1961-2010 leading to uncertainties of the influence 

of each individual variable on stream flow. No implications of present water rights court 

rules on the flood risk were discovered in this study. However, further research on the 

effects of drainage on stream flow is important for future flood risk planning since 

drainage obviously affects natural runoff patterns. 

 

Keywords: Drainage company, drainage density, runoff patterns, streamflow, flood risk, climate 

change, water rights court rules, ArcGIS 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Dränering används i stor omfattning inom jordbruket för att förbättra 

odlingsförutsättningarna genom att hantera mängden vatten i marken. Effekterna av 

markavvattningsföretag på vattenregimer är betydande och leder till förändrade 

avrinningsmönster som t.ex. förändrade vattenflöden, flödestoppar och vattennivåer. I 

större omfattning kan dränering utgöra en ökad risk för översvämningar utmed 

påverkade vattendrag. Denna studie analyserar utbredningen av åkermarksdränering 

inom Trosaåns avrinningsområde i Sverige genom kartering i ArcGIS. I en statistisk 

analys utreds historiska variationer i vattenföring i relation till medelnederbörd och 

medeltemperatur i studieområdet. Ur ett perspektiv av klimatförändringar och aktuella 

vattendomar för Trosaån diskuteras konsekvenser av jordbrukets dränering i relation till 

översvämningsrisker inom studieområdet. Studiens resultat indikerar en ökning av 

vattenföringen mellan 1961-2010 och i utbredningen av dräneringspåverkad 

jordbruksmark mellan 1940-1989. Trenderna för medelnederbörd och medeltemperatur 

har också varit ökande mellan 1961-2010 vilket leder till osäkerheter kring hur stor del 

av den förändrade vattenföringen som härrör från enskilda specifika faktorer. Ingen 

ökad risk för översvämningar på grund av rådande vattendomar upptäcktes i denna 

studie. För framtida översvämningsriskplanering är det dock viktigt med fortsatta 

studier av dräneringens effekter på vattenföringen, eftersom det är uppenbart att 

dränering påverkar naturliga avrinningsmönster. 

 

Nyckelord: Markavvattningsföretag, dräneringstäthet, avrinningsmönster, vattenföring, 

översvämningsrisk, klimatförändring, vattendomar, ArcGIS 
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1 Introduktion 

Markavvattning eller dränering är vanligt i Sverige för att öka produktionen inom jord- 

och skogsbruket. Det påverkar den naturliga hydrologin i landskapet genom förändrade 

avrinningsmönster som i sin tur påverkar vattenföring och vattenstånd i de sjöar och 

vattendrag vattnet passerar på sin väg mot avrinningsområdets utloppspunkt (Bjerketorp 

& Johnson, 1986, Blann et al., 2009, Iritz et al., 1994, Moussa et al., 2002). Förändrade 

flöden och vattenstånd kan antas påverka risken för översvämningar. Av denna 

anledning torde markavvattningsföretag vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

framtida översvämningsplanering. 

 

I Trosaåns avrinningsområde gjordes år 2005 en översvämningskartering som grundar 

sig på uppskattning av 100-års flöde samt beräknat högsta flöde. Karteringen är tänkt att 

användas för ”övergripande insatsplanering och som översiktligt underlag vid 

kommunens riskhantering och samhällsplanering” (Räddningsverket, 2005). Resultatet 

av karteringen visar att det föreligger risk för översvämning längs vissa delsträckor av 

Trosaån. Problemet med denna typ av kartering är att ingen diskussion angående 

markavvattningsföretagens påverkan på vattenregimen förs. Diskussionen är särskilt 

viktig i ett framtida perspektiv utifrån pågående klimatförändringar, eftersom de bl.a. 

förväntas leda till ökad medelnederbörd och därmed en större mängd vatten som via 

markavvattningssystemen snabbare leds ut i vattendragen och bidrar till en ökad 

vattenföring. 

 

Dränering leder i huvudsak till två effekter gentemot ett ostört hydrologiskt system. 

Dels har en torrare markyta bättre infiltrationskapacitet vilket leder till minskad 

ytavrinning, dels ökar en snabb dränering av marken flödesresponsen i vattendragen 

(Davie, 2008, s.164). Det faktum att större vattenmängder snabbare transporteras ut i 

vattendragen efter ett nederbördstillfälle i kombination med framtidsprognoser som 

förutspår ökade nederbördsmängder och vattendomar som sätter juridiska gränser för 

vattenflödet i vattendragen kan innebära att de prognostiserade översvämningszonerna 

som presenteras i Räddningsverkets rapport är beräknade i underkant. Relevansen av 

översvämningskarteringen bör därför ifrågasättas tills konsekvenserna av 

markavvattningsföretagen har vägts in i diskussionen, alternativt att det visats att deras 

påverkan i sammanhanget är obetydlig. 

1.1 Syfte och avgränsning 

Denna studie syftar till att analysera utbredning, omfattning och konsekvenser av 

markavvattningsföretag på jordbruksmark mot bakgrund av klimatförändringar, 

vattendomar och översvämningsrisk.  

 

Studien har avgränsats till Trosaåns avrinningsområde i Södermanland. Det sträcker sig 

från källområdet söder om Åkers Styckebruk till utloppet i Östersjön vid Trosa. 

Huvudavrinningsområdet är 572 km
2 

till storleken och är i sin tur uppdelat i drygt 50 

mindre delavrinningsområden. Trosaåns avrinningsområde är valt av flera skäl. Dels är 

det lagom stort för studiens tidsram, dels är området intressant då det tidigare 

förekommit skred längs med Trosaån i Vagnhärad (Andersson et al., 1998). Detta visar 

att det finns uppenbara problem i området i ett framtida klimat med ökade 

nederbördsmängder och flöden, vilket ökar vikten av kunskap om flödespåverkande 

faktorer för att i sin tur öka tillförlitligheten i framtidens riskanalyser. 
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Studien omfattar markavvattningsföretag belägna på jordbrukets åkermark, eftersom 

data över skogsdikning inom Trosaåns avrinningsområde inte fanns tillgänglig vid 

tidpunkten för studien. Hänsyn tas dock även till resultat från studier av skogsdikning.  

 

Aktuella vattendomar för Trosaåns avrinningsområde har avgränsats till vattendomen 

för Trosa kvarn. Trosa kvarn valdes som typexempel, dels för att informationen i 

vattendomen var tillräcklig omfattande, dels p.g.a. dämningens strategiska lokalisering 

nära avrinningsområdets utflödespunkt. 

2 Bakgrund 

Frågan om översvämningsplanering och utredning har inte alltid varit lika 

uppmärksammad som i dagsläget. En viktig anledning till att den vuxit i betydelse är de 

senaste decenniernas intensiva klimatdebatt som i sin tur gett upphov till en ökad allmän 

oro för framtidens livsmiljö. Oron har förankrats även inom politiska kretsar, vilket bl.a. 

lett till konkreta åtgärder som t.ex. politiska direktiv och statliga utredningar för att 

försöka förebygga skador i samband med översvämningar på internationell-, nationell-, 

och lokal nivå. Två exempel på åtgärder som drivit på frågans uppmärksamhet är dels 

Europeiska Unionens, EU:s, ramdirektiv för vatten från år 2000 och dels Klimat och 

sårbarhetsutredningen som tillsattes efter beslut av den Svenska regeringen år 2005. 

2.1 EU:s ramdirektiv för vatten 

Europaparlamentets och Rådets direktiv (2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) infördes 

eftersom det ansågs finnas ett behov av ett samarbete över nationsgränser för att kunna 

säkra framtidens tillgång på vatten av god kvalitet. Enligt direktivet är en viktig 

utgångspunkt i arbetet att åtgärda brister i vattenmiljön och vattenkvaliteten att det utgår 

från naturens egna vattengränser, s.k. avrinningsområden. Ett av målen för 

medlemsländernas arbete är bl.a. att minska effekterna av översvämningar och torka i 

respektive länder. (Europaparlamentet, 2000) 

 

Ett ökat antal kostsamma översvämningstillfällen under 1990- och 2000-talet ledde 

2007 till att ett nytt särskilt översvämningsdirektiv antogs av EU (Europaparlamentet, 

2007). Direktivet reglerar hanteringen av översvämningar. År 2009 beslutade den 

svenska regeringen om en förordning som innebar att EU:s översvämningsdirektiv 

infördes i Svensk lagstiftning. Ansvarig för att översvämningsdirektivet genomförs 

nationellt är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som har till uppgift 

att bl.a. genomföra översvämningskarteringar över Svenska riskområden samt verka för 

att förebyggande åtgärder mot översvämningar vidtas. (Försvarsdepartementet, 2009) 

2.2 Klimat och sårbarhetsutredningen 

År 2005 togs ett regeringsbeslut om att det Svenska samhällets sårbarhet för globala 

klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa skulle utredas. 

Även kostnader för skador som klimatförändringarna kan ge upphov till skulle i och 

med regeringsbeslutet bedömas och förslag på åtgärder för att minska sårbarheten i 

samhället skulle framarbetas. Beslutet togs eftersom det ansågs nödvändigt att påbörja 

Sveriges anpassning till pågående klimatförändringar. Till grund för beslutet låg 

resultaten av klimatmodeller från Förenta Nationernas, FN:s, klimatpanel; 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, och trots många osäkerheter i 

klimatscenarierna ansågs huvuddragen i dessa vara tillräckligt robusta för att användas 
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som underlag. Klimatscenarierna som utredningen baseras på förutspår bl.a. en ökad 

risk för större nederbördsmängder av större intensitet i stora delar av Sverige vilket i sin 

tur kan medföra en ökad risk för ras, skred, erosion och översvämningar. (Statens 

offentliga utredningar, 2007) 

2.3 Markavvattningsföretag 

Markavvattning, citerat ur Miljöbalken, 11 kap., 2 §, beskrivs som:  

”åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av 

avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att 

skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet 

för något visst ändamål.” (Miljödepartementet, 1998) 

Mellan 1840 och mitten av 1900-talet betalades generösa statliga bidrag och lån ut till 

markavvattning för att öka produktionen inom jordbruket. I kombination med ett 

avskaffat bidragssystem, införda markavvattningsförbud och effektivare produktion av 

jordbruksprodukter har det sedan 1980-talet skett en kraftig minskning av nytillkomna 

markavvattningsföretag. Idag betalas istället stora bidrag ut för restaurering av 

våtmarker som förstörts p.g.a. tidigare markavvattningsåtgärder.(Södereng et al., 2006) 

 

Förr skedde dräneringen vanligtvis i form av öppna dikessystem i åkermarken. Idag har 

istället s.k. täckdikning blivit standard inom jordbrukets markavvattning. Täckdikning 

innebär att dräneringsrör grävs ner i marken enligt en täckdikningsplan med 

rekommendationer angående djup, avstånd, rördimension och lutning. Dräneringsrören 

ansluts till större öppna diken eller vattendrag utanför åkermarken som snabbare leder 

bort vattnet nedströms i avrinningsområdet. Den åkerareal som tidigare upptogs av 

öppna diken kan därmed brukas för odling. Täckdikning omfattas inte av den annars 

generella tillståndsplikten för markavvattning ifall rördimensionen inte överstiger 300 

mm och då ingen risk för skada av enskilda eller allmänna intressen föreligger. 

(Södereng et al., 2006) Den totala markarealen som påveras av ett 

markavvattningsföretag benämns i denna studie som båtnadsareal eller båtnadsområde. 

2.3.1 Markavvattningsföretagens inverkan på hydrologin 

Enligt Ayre (1977) medför dränering av skogsmark inga större förändringar på 

årsmedelavrinningen, medan andra studier istället hävdar att den ökar (Seuna, 1974). 

Att det i dagsläget råder stora osäkerheter om markavvattningens betydelse för 

avrinningen är uppenbart men att variationen mellan olika studiers resultat är så stor kan 

bl.a. bero på studieperiodernas längd samt deras tidpunkt i förhållande till dikningens 

tillkomst. En annan viktig faktor är vegetationstäckningen i studieområdet som påverkar 

avrinningen bl.a. genom storleken på interceptionen (nederbörd som aldrig träffar 

markytan utan evaporerar direkt från vegetationen) samt evapotranspirationen (summan 

av evaporation och vegetationens transpiration) (Lundin, 1994 och Davie, 2008, s.55).  

 

Dagens extensiva artificiella markavvattning inom jord- och skogsbruket påverkar den 

naturliga hydrologin påtagligt (Bjerketorp & Johnson, 1986, Blann et al., 2009, Dunn & 

Mackay, 1996 och Seuna, 1980). Konsekvenserna som dikningsföretagen får för en 

ostörd avrinning är flera. Dunn & Mackay (1996) kommer i sin studie visserligen fram 

till resultat som antyder att skillnaden i den totala årliga avrinningsvolymen mellan ett 

dikat och odikat undersökningsområde är mycket liten. Detta motsägs dock av Seuna 

(1980) som studerade långtidseffekterna på en mosses hydrologi till följd av 

skogsdikning. Resultaten av den senare studien antyder att samtliga uppmätta 
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avrinningskvantiteter, t.ex. årsmedelavrinning, max- och minavrinning, ökade markant 

efter att dikningen hade ägt rum. I studien av Dunn & Mackay (1996) antyder resultaten 

dock andra effekter på grund av markavvattningsåtgärder som exempelvis högre och 

tidigare flödestoppar efter nederbördstillfällen  

 

Även Moussa et al. (2002) visade i en jämförande studie mellan naturlig avrinning och 

dikesavrinning i jordbruket under tre olika högvattenstillfällen att det föreligger 

skillnader i tidpunkten för flödestoppen efter nederbörd vid avrinningsområdets 

utflödespunkt. I fallet med dikesavrinning inträffade tidpunkten för flödestoppen 

tidigare än i det naturliga avrinningsscenariot. Orsaken till tidsskillnaden antas bero på 

att diken leder vattnet i raka sträckningar ut i vattendragen och undviker naturliga 

hinder medan avrinning i odikade landskap sker i mer slingrande mönster. Detta ger 

upphov till längre distanser för vattnet att rinna i det senare fallet och därmed längre 

uppehållstider. Sluttningen för vattenavrinningen är dessutom brantare i genomsnitt vid 

dikesavrinning, vilket leder till högre flödeshastigheter och kortare uppehållstider för 

vattnet i avrinningsområdet. 

2.3.2 Dräneringstäthetens betydelse för vattenföringen 

Dräneringstäthet är ett mått på längden diken och/eller vattendrag inom ett 

avrinningsområde och beräknas genom summering av längden på samtliga vattendrag 

och diken dividerat med avrinningsområdets area. Ju fler diken det finns inom ett 

område desto högre dräneringstäthet har det. Idag används måttet på dikeslängd per yta 

för uppskattningar av vattnets flödesvägar i avrinningsområdet. Ju högre 

dräneringstäthet desto kortare sträcka behöver varje regndroppe rinna på och/eller 

genom marken innan den når ett dike eller vattendrag. Då grundvattenflöde sker mycket 

långsammare än ytvattenflöde är detta av betydelse för vattnets uppehållstid i 

avrinningsområdet och därmed för flödesresponsen efter nederbörd. (Kalén, 2007)  

 

Täckdikningens påverkan på basflödet (det vattenflöde i ett vattendrag som inte kan 

kopplas till enskilda nederbördstillfällen) undersöktes av Schilling & Helmers (2008) 

genom hydrografanalyser. Resultatet indikerar att täckdikningen ger upphov till ett ökat 

årligt basflöde i vattendragen med säsongsbetonade ökningar under sen vår och tidig 

sommar. Vid ett avstånd av 24 meter mellan dräneringsrören visade resultat av 

modellsimuleringar i samma studie att basflödet i ett vattendrag utgör 75 % av årsflödet. 

Motsvarande värde vid en odränerad simulering av samma område uppgick till endast 

25 %, vilket antyder att täckdikning leder till ett ökat basflöde i påverkade vattendrag. 

2.4 Klimatförändringars betydelse för vattenföringen 

Avrinning styrs dock inte enbart av direkt mänsklig påverkan såsom dränering. Enligt 

en studie gjord av Nash & Gleick (1991) påverkas avbördning även av 

klimatförändringar. I en studie tillämpar de en hydrologisk konceptuell modell för att 

studera olika framtida nederbörds- och temperaturscenarier och effekterna av dessa för 

Coloradofloden. Studiens resultat antyder att vattenföringen i det aktuella fallet 

påverkas till största del av nederbördsförändringar och endast marginellt genom en 

förändrad medeltemperatur, och därav förändrad evapotranspiration. Budyko (1982) har 

studerat det globala klimatets historiska utveckling i syfte att kunna förutsäga den 

framtida klimatutvecklingen. Enligt Budyko innebär generellt sett en 

medeltemperaturökning på 1ºC en ökning av evapotranspirationen med 4 %. Då en 

ökning av medeltemperaturen med 1ºC är en relativt långsam process stärker detta 
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teorin att medeltemperaturen och den därmed ökade evapotranspirationen endast har en 

liten betydelse för kortsiktiga vattenföringsfluktuationer.  

 

Att varken klimatförändringar eller markanvändning som enskilda faktorer kan förklara 

förändringar i vattenföring kom Juckem et al. (2008) fram till i en studie av 

klimateffekter, förändrad markanvändning och deras effekter på vattenföringen i en 

Amerikansk flod. Genom att studera hur stor del av ett markant ökade basflöde i floden 

mellan före och efter år 1970, som härrör från uppmätta nederbördsvolymer visar 

studien att en ökad nederbörd i sig inte räcker till att förklara flödesförändringen. 

Studien föreslår att en möjlig förklaring kan vara förändrade infiltrationsmönster till 

följd av jordbrukets intensiva markanvändning och drar slutsatsen att den förändrade 

vattenföringen sammanfaller med den förändrade nederbörden men att storleken på 

flödesförändringen påverkas av jordbrukets markanvändning.  

 

Flera tidigare studier har analyserat metoder för modellering av avrinning utifrån 

klimatologiska parametrar i områden som saknar mätstationer (Seibert, 1999 och Cheng 

et al., 2006) En sådan modell är t.ex. Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelnings 

nederbördsavrinningsmodell, HBV-modellen, utvecklad av Bergström (1992), som bl.a. 

används av SMHI för att simulera daglig vattenföring utifrån parametrarna daglig 

nederbörd, lufttemperatur samt uppskattad evapotranspiration. En viktig funktion för 

HBV-modellen är dess möjlighet att modellera flödesresponsen i vattendrag. I samband 

med tillkomsten av nya markavvattningsföretag påverkas dock responstider för 

vattenföring efter nederbörd. Det är därför möjligt att HBV-modellen, och övriga 

avrinningsmodeller, i samband med en eventuell utökad markavvattning, löpande 

behöver omkalibreras för att upprätthålla noggrannheten i modelleringarna.  

2.5 Vattenanläggningars kapacitet och översvämningsrisk 

I takt med en ökad markavvattning pågår en debatt angående dikesanläggningarnas 

kapacitet i ett framtidsperspektiv och risken för översvämningar. I en rapport från 

jordbruksverket påpekar Carlsson et al. (2010) den bristande kapaciteten för jordbrukets 

vattenanläggningar. Rapporten hävdar att stora delar av befintliga avvattningssystem 

redan idag är underdimensionerade, ett problem som bara kommer att öka i takt med 

ökade nederbördsmängder. Det krävs åtgärder av samtliga dikningsföretag inom ett 

avrinningsområde för att komma tillrätta med problemet då en ökning av kapaciteten för 

ett enskilt dikningsföretag bara riskerar att flytta problemet nedströms. Vid förbättringar 

av kapaciteten för avvattningssystemen måste därför både ekonomiska aspekter för de 

enskilda markavvattningsföretagen och översvämningsrisken längre ner i det berörda 

avrinningsområdet vägas mot varandra. Översvämning definieras i denna studie enligt 

Nyberg (2008): ”Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala 

gränsen för sjö, vattendrag eller hav”. 

 

En viktig faktor som juridiskt begränsar avbördningskapaciteten i vattendrag är rådande 

vattendomar för sjöar, damm- och kraftanläggningar. En vattendom fastställer hur 

mycket vatten som ska eller får tappas vid en viss punkt, dämningsgränser samt tillåtna 

vattennivåer och beslutas av en av Sveriges fem miljödomstolar för vattenmål 

(Miljöbalkskommitén, 2002). Överträdelser av vattendomars bestämmelser har visat sig 

medföra höga böter (Castenfors et al., 2001). I samband med översvämningar har det 

diskuterats ifall en omprövning av gamla vattendomar kan reducera 

översvämningsrisken. Miljöbalkskommitén (2002) hävdar dock att det generellt sett inte 

går att minska problemen med översvämningar genom omprövning av vattendomar. De 
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menar att det inte är möjligt att undanröja risken för översvämningar genom avtappning, 

utvidgningar av vattenfåror eller byggnad av nya magasin, eftersom kostnaderna för 

samhället är för stora (p.g.a. av bortfall av elproduktion samt omfattande påverkan på 

bebyggelse och naturmiljö) och effekterna endast skulle förhindra mindre 

översvämningar. 

 

Det finns dock exempel på fall där det hävdas att en omprövning av vattendomarna 

istället kan vara en viktig del av lösningen på översvämningsproblematiken. Sedan de 

omfattande översvämningarna under hösten år 2000 av staden Arvika i Värmland 

arbetar kommunen för en omprövning av vattendomen för slussen i Säffle, eftersom det 

anses kunna minska framtida översvämningsskador på lågt liggande bebyggelse längs 

med Glafsfjorden. (Arvika kommun, 2010) 

3 Metod och data 

Den geografiska utbredningen av markavvattningsföretag över åkermark i ett 

delavrinningsområde har karterats i ArcGIS 9.3.1. Utifrån karteringen beräknades 

markslagens rumsliga fördelning och utbredning, dräneringstäthet, samt båtnadsarealens 

utbredningsutveckling. Delavrinningsområdet valdes utifrån dess representativitet i 

huvudavrinningsområdet, gällande markslagsfördelning, för att göra resultaten 

överförbara till mindre skala. 

3.1 Data för kartering 

Till grund för karteringen ligger originalkartor för tillstånd av markavvattningsföretag 

ur Lantbruksingenjörens arkiv (Tabell 1). Tabellen visar berörda akter, vilken tidsperiod 

de avser samt i vilken volym (mapp) de ligger i arkivet. Kartorna över 

markavvattningsföretagen hämtades i digital form från Länsstyrelsen i Nyköping, 

inskannade och till viss del georektifierade för användning i ArcGIS. Originalkartorna 

hittas enklast utifrån aktnumret för respektive markavvattningsföretag. Akter och kartor 

finns i separata arkiv men då kartorna är märkta med aktnummer och ligger i 

nummerordning går de enkelt att hitta. Markavvattningsföretag belägna inom 

Stockholms län hämtades i SWEREFF 99 TM från Länsstyrelsens webbaserade GIS-

tjänst.  

Tabell 1: Berörda akter ur Lantbruksingenjörens arkiv inom studieområdet 

Arkiv: Lantbruksingenjören i Södermanlands län ULA 12412 

Serierubrik: Förättningsakter i original Signum: F II A 

Volym Tid Anmärkning (aktnr.) 

1 1841-1961 5 

2 1841-1961 20, 33 

7 1841-1961 80 

11 1841-1961 106 

14 1841-1961 128 

15 1841-1961 133, 134 

16 1841-1961 140, 143, 144 

28 1841-1961 207 
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30 1841-1961 214 

32 1841-1961 229 

38 1841-1961 263 

39 1841-1961 267, 271 

43 1841-1961 291 

44 1841-1961 296, 297 

46 1841-1961 305 

49 1841-1961 322 

52 1841-1961 337 

56 1841-1961 356 

70 1841-1961 448 

75 1841-1961 484 

80 1841-1961 527 

88 1841-1961 591 

119 1841-1961 787 

121 1841-1961 796 

123 1841-1961 817 

    884 

    887 

    892 

    898 

Kopior av modernare täckdikningsplaner (från 1950-talet och framåt), ligger också till 

grund för studien (Tabell 2). Täckdikningsplanerna hämtades från ett separat arkiv hos 

Länsstyrelsen i Nyköping. De låg arkiverade efter årtalen för de aktuella dikningarna 

och det gick därför inte att söka efter dessa utifrån namnen på de aktuella gårdarna. Vid 

jämförelse med akter från Länsstyrelsens gårdsarkiv så tycktes det dock finnas en 

koppling till dessa då gårdsakterna i vissa fall innehöll kopior av täckdikningsplanerna. 

Arkivnummer för täckdikningsplanerna saknades och källan till dessa kan därför endast 

ges i form av gårdsnamn, socken, samt årtal för aktuella dikningar. 

Tabell 2: Täckdikningsplaner ur Länsstyrelsens arkiv som ligger till grund för studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För en beskrivning av övrig karteringsdata samt karteringsdataanpassning, se bilaga 1 

Arkiv: Täckdikningsplaner   

Gårdsnamn Socken Årtal 

Skårby Trosa - Vagnhärad 1964 

Skeppsta Gåsinge – Dillnäs 1988 

Gransjön Frustuna 1978 

Tibble Björnlunda, under Vänga 1989 

Tibble Björnlunda 1988 

Hillesta Uppgården Västerljung 1987 

Åda Trosa - Vagnhärad 1976 

Åda Trosa - Vagnhärad 19xx 

”Under Vängsö flygfält” Gåsinge – Dillnäs 19xx 
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3.2 Dräneringstäthetsberäkning 

För att utreda hur stor del av åkermarken som i genomsnitt påverkas av markavvattning 

digitaliserades diken och båtnadsområden utifrån markavvattningskartorna i ArcGIS för 

hela avrinningsområdet med hälp av funktionen ”create feature” som ligger under 

”Editor toolbar”. Diken ritades in som ”line features” och båtnadsområden som 

”polygon features” I attributtabellen beräknades sedan dikeslängder i meter och 

båtnadsarealer i m
2
. Uppmätta värden på dikeslängd och båtnadsareal möjliggjorde 

beräkning av dräneringstätheten (dikeslängd per yta) i Microsoft Excel. 

Delavrinningsområdets dräneringstäthet kontrollerades mot huvudavrinningsområdets. 

3.3 Statistisk analys 

Utifrån årtalen för tillkomsten av respektive markavvattningsföretag samt den totala 

båtnadsarealen vid dessa skapades diagram i Microsoft Excel för visualisering av 

markavvattningsföretagens arealutveckling över tid i Nyköpingsåns- såväl som i 

Trosaåns avrinningsområde. 

 

Som underlag för diskussion av markavvattningsföretagens konsekvenser med hänsyn 

till klimatförändringar gjordes en analys av klimatologisk- och hydrologisk statistik. 

Avsikten med analysen var att belysa några av de övriga faktorer som också påverkar 

avbördningen i ett avrinningsområde och risken som faktorerna kan utgöra för 

inträffandet av extrema vattenflöden och vattennivåer. Den klimatologiska statistiken 

för nederbörds- och temperaturvariationer hämtades i form av Microsoft Excel-filer från 

SMHI:s hemsida under fliken klimatinformation för huvudavrinningsområden. Värdena 

angavs som avvikelse i procent från normalvärdet (beräknat som medelvärdet av 

samtliga gridrutor, om 4 x 4 kilometer, inom Tyresöåns, Trosaåns, Svärtaåns, 

Nyköpingsåns och Kilaåns avrinningsområde) under åren 1961-2010. Baserat på 

normalvärdet, som framgick av informationen i Excel-filen, beräknades de procentuella 

värdena på nederbörds- och temperaturavvikelserna om till millimeter nederbörd och 

grader Celsius. 

 

Statistik över vattenföringen i Trosaåns avrinningsområde kunde inte erhållas, eftersom 

lämpligt lokaliserade mätstationer saknades. Analysen görs därför för den angränsande 

Nyköpingsåns avrinningsområde med antagandet att de klimatologiska faktorerna 

påverkat Nyköpingsåns vattenföring på liknande sätt som Trosaåns. Data över 

medelvattenföringens variation för Nyköpingsån hämtades från SMHI:s webtjänst 

vattenweb som stationsuppmätta värden vid åns mynning mellan 1940-2010. 

Medelvattenföringen är beräknad för vårkvartalet (mar - maj) vid mynningen av 

Nyköpingsån som ett medelvärde av dygnsuppmätta stationsvärden. Vårkvartalet valdes 

eftersom det samstämmer med perioden för vårflod, som generellt innebär kritiska 

flöden i vattendrag. Medelnederbörden är beräknad både för vinter- och 

vårkvartalet(dec - maj). Anledningen till detta är att en betydande del av nederbörden 

som faller under vinterkvartalet lagras i fast form (snö och is) till vårkvartalet då den 

under snösmältningen övergår i vätskeform och direkt påverkar vattenflödena i 

avrinningsområdet (Davie, 2008, s.71-77). Medeltemperaturen är också beräknad för 

både vinter- och vårkvartalet i syfte att täcka in såväl direkta effekter på 

vårmedelvattenföringen samt eventuella fördröjningseffekter till följd av 

temperaturvariationer (t.ex. påverkan på snölagringen under vinterkvartalet) som i sin 

tur kan påverka vattenföringen under vårkvartalet. Sammanfattningsvis syftar alltså 

valen av tidsperioder till att beakta eventuella fördröjningsmekanismer av parametrarna 
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medelnederbörd och medeltemperatur under vinterkvartalet då sådana kan påverka 

medelvattenföringen under vårkvartalet. 

 

Enheten för vattenföringen konverterades från m
3
/s till mm för enklare jämförelse med 

nederbördsdata. Detta gjordes genom att först multiplicera enheten m
3
/s med 

tidsperioden för vårkvartalet i sekunder. Därefter multiplicerades det erhållna värdet 

med 1000 för att konvertera m
3
 till liter per kvadratmeter (1 mm nederbörd motsvarar 1 

liter per kvadratmeter). Slutligen dividerades detta resultatet med avrinningsområdets 

area i m
2
 för att erhålla vattenföringen i enheten mm. Medelvattenföringen för perioden 

1961-2010, plottades sedan dels mot medelnederbörden dels mot medeltemperaturen i 

xy-diagram för att utreda eventuella linjära samband mellan faktorerna. 

3.4 Granskning av vattendom 

För att uppskatta påverkan på vattenflödet av rådande vattendomar besöktes mark och 

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Vattendomen för kraftdammen vid Trosa kvarn 

erhölls och granskades. Från Länsstyrelsen i Nyköping erhölls 

damminventeringsprotokoll samt en utredning angående dämningsgränsen vid dammen 

med avseende på tillåtna vattenstånd, flöden och dämningsgränser. 

4 Resultat 

4.1 Urval av delavrinningsområde 

För att välja ut ett lämpligt delavrinningsområde gjordes en analys över vilka höjder de 

olika markslagen, samt båtnadsarealen var belägna på. Andelen skogsmark, 

jordbruksmark, sjöyta samt tätorter för 11 olika höjdintervall beräknades i ArcGIS och 

värdena infogades i en tabell i Microsoft Excel. Av tabellvärdena skapades en hypsograf 

(Figur 1) där fördelningen mellan olika markslag inklusive båtnadsområden för olika 

höjdintervall visas. Den höjdmässiga fördelningen av de olika markslagen användes 

dels för att undersöka inom vilket höjdintervall som ett rimligt delavrinningsområde 

borde ligga med hänsyn till markslagens fördelning och dels för beskrivningen av 

markavvattningsföretagens geografiska utbredningsmönster.  

 

Figur 1: Fördelningen av olika markslags areal i höjdintervall i Trosaåns avrinningsområde. 

Båtnadsarealen visas som del av jordbruksmarken. (Datakälla: Lantmäteriet) 
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Figur 1 visar att jordbruksmarken i huvudavrinningsområdet är belägen i höjdintervallet 

0-60 m.ö.h., båtnadsarealen 0-50 m.ö.h. (ej synligt i intervallet 0-9,99), skogsmarken 0-

100 m.ö.h., sjöytor 0-70 m.ö.h. och bebyggd mark 0-80 m.ö.h. I områden som ligger 

över 30 m.ö.h. är skogsmarken det helt dominerande markslaget. Ett relevant 

studieområde över markavvattningsföretag inom jordbruket, där fördelningen mellan 

markslagen är rimlig och där markavvattningen är tillräckligt omfattande bör därför 

omfatta områden belägna inom intervallet 10-30 m.ö.h.  

 

Fördelningen av markslag inom hela Trosaåns avrinningsområde beräknades i ArcGIS. 

Andelen jordbruksmark inom huvudavrinningsområdet är 19 % och skogsmarksarealen 

uppgår till 67,5 %. Resterande arealer täcks av sjöar och större vattendrag, 12 %, samt 

tätorter, 1,5 %. Fördelningen av markslagen inom varje enskilt delavrinningsområde 

beräknades också och jämfördes med huvudavrinningsområdet för att lokalisera det 

delavrinningsområde som bäst representerar huvudavrinningsområdet med hänsyn till 

markslagsfördelningen (Figur 2). Som framgår av diagrammet finns en mindre variation 

i markslagsfördelningen mellan huvudavrinningsområdet och det utvalda 

delavrinningsområdet. Andelen jordbruksmark inom delavrinningsområdet uppgår till 

21 %, skogsmarken till 61 %, sjöar och större vattendrag 17 % samt tätorter 1 %. 

Variationen är dock så liten att den i sammanhanget antas vara försumbar.  

 

Figur 2: Markslagfördelningen i huvudavrinningsområdet och det utvalda delavrinningsområdet som 

bäst representerar huvudavrinningsområdet med avseende på denna. (Datakälla: Lantmäteriet ) 

4.2 Kartering 

Figur 3 visar resultatet av karteringen i ArcGIS för markavvattningens utbredning över 

åkermark inom det utvalda delavrinningsområdet, lokaliseringen av detta inom 

huvudavrinningsområdet, samt markslagsfördelningen. Utbredningen av 

markavvattningsföretag uppgår enligt arealberäkningar i ArcGIS till 11 % av den totala 

åkerarealen inom delavrinningsområdet. 
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Figur 3: Kartering av markavvattningsföretagens utbredning, angett som båtnadsområden, inom det 

studerade delavrinningsområdet. Karteringen avser markavvattningsföretag på åkermark inom 

jordbruket. 

4.3 Dräneringstäthet 

Utifrån markavvattningskartorna digitaliserades samtliga diken med tillhörande 

båtnadsområden i huvudavrinningsområdet. För att uppskatta hur stor del av marken 

som i genomsnitt är påverkad av dikning beräknades dräneringstätheten i det karterade 

delavrinningsområdet enligt följande:  

Dikeslängd = 70335 m  Båtnadsareal = 1880000 m
2 

Dräneringstäthet delavr. omr.=                   m
2
≈ 0,037 m/m

2 

Dräneringstätheten i delavrinningsområdet jämfördes mot huvudavrinningsområdets 

som kontroll på resultatets generella representativitet: 

Total dikeslängd = 213178 m Total båtnadsareal = 5940000 m
2
 

Dräneringstäthet huvudavr. omr. =                    m
2
≈ 0,036 m/m

2 

Sammanfattningsvis uppgår alltså dikningens omfattning i Trosaåns avrinningsområde 

till knappt 0,04 m/m
2
. Om det antas att den genomsnittliga dikesbredden uppgår till 1 m 

så innebär det att varje m
2
 åkermark i genomsnitt upptas av ca 0,04 m

2
 dräneringsdike, 

vilket motsvarar 4 % dike per m
2
. 
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4.4 Markavvattningens utbredningsutveckling 

Figur 4 visar båtnadsarealens procentuella förändring för respektive årtal i Trosaåns- 

och Nyköpingsåns avrinningsområden. Linjära trendkurvor beräknades med 

trendlinjefunktionen i Microsoft Excel för datavärdena enligt minsta kvadratmetoden, 

vilket innebär att den räta linje som är bäst anpassad för aktuella datavärden beräknades. 

Trenderna är tydligt positiva i båda fallen och den årliga ökningen ligger, enligt den 

linjära trendkurvan, mellan ca 1,5–2,8 %. Baserat på de faktiska datavärdena uppgick 

den totala ökningen under perioden 1940-1989 i Tosaåns avrinningsområde till ca 30 % 

(270 ha) medan den i Nyköpingsåns avrinningsområde, under perioden 1940-1983, 

uppgår till ca 50 % (3450 ha). 

 

Figur 4: Båtnadsarealens utbredningsutveckling (angivet som procentuell ökning för respektive årtal) 

i Trosaåns- och Nyköpingsåns avrinningsområde under perioden 1940-1989. (Datakälla: 

Länsstyrelsen) 

4.5 Klimatologiska och hydrologiska variationer 

Figur 5 visar vår- och vinterkvartalets medelnederbördsvariation mellan 1961-2010. 

Enligt den linjära trenden, som beräknades för datavärdena enligt minsta 

kvadratmetoden, uppgår den aktuella ökningen mellan 1961-2010 till ca 2,2 %. 

 

Figur 5: Vinter- och vårkvartalets (dec - maj) medelnederbördsvariation i bl.a. Trosaåns och 

Nyköpingsåns huvudavrinningsområden. (Datakälla: SMHI) 
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Figur 6 visar vinter- och vårkvartalets medeltemperaturavvikelse från normalvärdet 

(beräknat enligt beskrivning i kap. 3.3) mellan 1961-2010 i studieområdet. 

Trendkurvan, som beräknades enligt minsta kvadratmetoden i Microsoft Excel, är 

positiv vilket antyder en ökande medeltemperatur under perioden. Under perioden har 

medeltemperaturen i området enligt den linjära trenden ökat med drygt 0,05 ºC.  

 

Figur 6: Vinter- och vårkvartalets (dec - maj) avvikelse från normal medeltemperatur i bl.a. Trosaåns- 

och Nyköpingsåns avrinningsområden under perioden 1961-2010. (Datakälla: SMHI) 

Figur 7 visar vårkvartalets variation i medelvattenföring i Nyköpingsån under 

tidsperioden 1940-2010. Trendlinjen beräknades enligt minsta kvadratmetoden för 

vårkvartalets datavärden. Trots mycket stora variationer är trenden tydligt ökande, 

vilket antyder en ökad medelvattenföringen under perioden. Vattenföringen har under 

perioden 1961-2010 ökat ca 2 %, beräknat utifrån den linjära trenden. 

 

Figur 7: Vårkvartalets (mar - maj) medelvattenföring1940-2010 i Nyköpingsån. (Datakälla: SMHI)  

Medelnederbördens förändring jämfördes mot medelvattenföringens (Figur 8). Detta 

gjordes genom att sammanfoga data från figur 5 och figur 7 för tidsperioden 1961-2010 

för att identifiera eventuella mönster mellan variablerna. I de flesta fall sammanfaller 

ökningar i medelnederbörden med ökningar i medelvattenföringen. I vissa fall t.ex. 

mellan åren 1977-1979 frångås detta mönster. Mellan 1977 och 1978 sker en kraftig 

-0,15 

-0,1 

-0,05 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010 

ºC
 

Vinter- och vårkvartalets avvikelse från normal medeltemperatur 
1961-2010 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

1940 1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010 

V
at

te
n

fö
ri

n
g 

(m
m

) 

Vårkvartalets medelvattenföring Nyköpingsån 1940-2010 



Helge Hedenäs 

14 

minskning i medelnederbörden medan medelvattenföringen inte påverkas nämnvärt. 

Mellan 1978 och 1979 ökar medelnederbörden medan medelvattenföringen minskar. 

 

Figur 8: Vinter- och vårkvartalets medelnederbördsförändring i relation till vårkvartalets 

medelvattenföring (angiven i mm) i Nyköpingsåns avrinningsområde 1961-2010. (Datakälla: SMHI) 

För att fastställa korrelationen mellan medelnederbörden och medelvattenföringen 

gjordes en linjär anpassning av data. Plottning gjordes av variablerna i ett xy-diagram 

och en korrelationskoefficient beräknades med hjälp av Microsoft Excel. Figur 9 visar 

sambandet mellan vårkvartalets medelvattenföring och vinter- och vårkvartalets 

medelnederbörd för perioden 1961-2010. Det kan antas finnas ett linjärt samband 

mellan variablerna, eftersom en ökad nederbörd under vinter- och vårkvartalet leder till 

en ökad avrinning under vårkvartalet (Davie, 2008, s.71-77). Korrelationskoefficienten 

(R
2
) antyder i sådant fall att dataseten kan vara starkt korrelerade. Linjärt samband 

mellan medeltemperatur och medelvattenföring kontrollerades på samma sätt. R
2
-

koefficienten uppgick i det fallet till 0,0034, vilket innebär att korrelationen mellan 

variablerna är svag. Denna studie antar därför att korrelation saknas mellan 

medeltemperatur och medelvattenföring. 

 

Figur 9: Korrelationen mellan vinter- och vårkvartalets medelnederbörd och vårkvartalets 

medelvattenföring under perioden 1961-2010. (Datakälla: SMHI) 

Sammanfattningsvis har alltså vattenföringen ökat i takt med en ökad medelnederbörd.  
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4.6 Vattendomen för Trosa kvarn 

Enligt vattendomen från 1922, samt handlingar angående damminventering och 

beslutande om dämningsgränsen för kraftdammen vid Trosa kvarn från 1999 har 

Vattenbyggnadsbyrån, VBB, uppgett att avbördningsförmågan år 1999 uppgick till 15 

m
3
/s genom flodluckorna samt 3 m

3
/s genom turbinens vattenvägar när vattenytan i 

Trosaån uppgår till dämningsgränsen (+2,46 m.ö.h. i RH70). Medelvattenföringen i 

vattendraget uppgår till 3,7 m
3
/s och medelhögvattenföringen till 10,5 m

3
/s. Enligt 

beräkningar som SMHI gjort kan högsta högvattenflödet i ån uppgå till 24,1 m
3
/s, vilket 

alltså vid tidpunkten för damminventeringen översteg avbördningsförmågan vid Trosa 

Kvarn. För att öka avbördningsförmågan vid Trosa kvarn och minska risken för en 

framtida överdämning föreslog VBB 1993 en omedelbar utrensning under turbinen. 

Enligt Wieslander (2011) klarar Trosa kvarn idag ett maximalt flöde på ca 25 m
3
/s.  

 

Den aktuella vattendomen reglerar idag inte hur stort vattenflöde som får släppas på vid 

Trosa kvarn (endast tillåten högsta dämningsgräns) och det råder enligt Wieslander 

(2011) osäkerheter om hur områden belägna nedströms damluckorna skulle påverkas av 

ett maximalt vattenflöde under en längre period. Kajerna (som i stort sett sträcker sig 

från Trosa kvarn ända till mynningen i Östersjön) underhålls därför löpande enligt ett 

kontrollprogram i kommunen. 

 

För att ytterligare försäkra sig om tillräckliga avbördningsmöjligheter vid Trosa kvarn 

har ett avledningsdike grävts förbi kvarnen. Det avlastar därmed avbördningen genom 

Trosa kvarn vid högvattensperioder. I dagsläget har det aldrig varit några problem med 

avbördningskapaciteten vid Trosa kvarn och kommunen känner även en trygghet inför 

framtida klimatförändringar och deras effekter på vattenföringen i Trosaån, eftersom 

marginalerna mellan medelvattenyta och kajer är mycket goda. Detta innefattar även 

eventuella havsnivåhöjningar med upp till ca 1 meter. (Wieslander, 2011) 

 

Under milda vårar som tidigarelägger snösmältningen kan höga flöden uppstå i Trosaån 

bl.a. till följd av enorma smältvattenvolymer från sjön Sillen. För att motverka 

uppkomsten av extremvattenflöden har Trosa kommun därför börjat med förtappning 

vid en regleringsdamm i höjd med Alby bro i Vagnhärad. Förtappningen innebär att 

vattenflödet ökas från dammen vid Vagnhärad i god tid innan vattennivån blir kritisk. 

Luckorna vid nedströms lokaliserade dammar öppnas därefter i motsvarande grad för att 

kompensera den ökade vattenföringen. (Wieslander, 2011) 

5 Diskussion 

Utbredningen av markavvattningsföretag inom delavrinningsområdet uppgår till ca 11 

% av den totala åkerarealen (Figur 3). Troligtvis döljer sig flera osäkerheter bakom 

resultatet. Karteringen redovisar endast de markavvattningsföretag inom jordbruket vars 

dikningsplaner fanns i Länsstyrelsens arkiv. Den generella bilden är egentligen att all 

åkermark är mer eller mindre påverkad av dikningsföretag. Att inte fler 

täckdikningsplaner fanns att tillgå i arkivet kan bero på att täckdikning av 

jordbruksmark inte är tillståndspliktig och att Länsstyrelsens arkiv endast omfattar de 

markavvattningsföretag som de är eller varit tillsynsmyndighet för. Övrig åkermark är 

därför troligtvis, till mycket stor del, också påverkad av olika dikningsföretag trots att 

det inte framgår av karteringen. För att öka noggrannheten i framtida karteringar av 

markavvattningsföretag kan eventuella täckdikningsplaner för gårdar som saknas i 

Länsstyrelsens arkiv förslagsvis sökas direkt av aktuella markägare.  
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Utbredningen av markavvattningsföretag följer åkermarkens utbredning och omfattar 

höjdintervallet 0-50 m.ö.h. Åkermarkens utbredning begränsas av de jordarter som är 

bäst lämpade för odling. Dessa har i sin tur formats efter den senaste istiden då området 

låg under högsta kustlinjen. I samband med landhöjningen utsattes högre belägna delar 

av landskapet för svallning vilket medförde att finare sediment avsattes i lägre belägna 

områden. Det finns med andra ord en koppling mellan landskapets topografi och 

åkermarkens lokalisering. Detta styr i sin tur den höjdmässiga lokaliseringen av 

markavvattningsföretag inom jordbruket. 

 

Den beräknade dräneringstätheten för delavrinningsområdet (0,037 m/m
2
) (enligt kap. 

4.3) överrensstämde bra med huvudavrinningsområdets dräneringstäthet (0,036 m/m
2
). 

Det tyder på att ett relativt representativt värde erhölls för delavrinningsområdet. Den 

bristfälliga tillgången av markavvattningsdata kan dock ha orsakat felaktiga mått på 

dräneringstätheten i avrinningsområdet. Den goda geografiska spridningen på 

tillgängliga markavvattningskartor inom huvudavrinningsområdet talar visserligen för 

att de 10 % av den totala jordbruksmarken som dräneringstäthetsberäkningen baseras på 

har gett ett representativt värde. Det finns emellertid alltid en risk att dessa 10 % av 

åkermarken har en dräneringstäthet som avviker från det normala. Troligt är att den 

verkliga dräneringstätheten är högre än beräknat, eftersom modernare 

täckdikningsföretag (utifrån egna studier av markavvattningskartor) generellt sett tycks 

tillämpa tätare avstånd mellan dräneringsdikena än äldre. Beaktas även skogsdikning 

och övrig dikning i beräkningen ökar sannolikt dräneringstätheten ytterligare. 

 

En svårighet med studiens analys av klimatologiska faktorers påverkan på vattenföring 

är att sambandet är mycket komplext. Förutom medelnederbörd och medeltemperatur är 

även ytterligare faktorer (bl.a. evapotranspiration, interception och infiltration) i 

verkligheten av betydelse för avbördningen. Detta medför att denna studie inte kan ge 

några exakta uppgifter på hur stor del av den förändrade vattenföringen som kan 

kopplas till specifika faktorer. Variationer och trender för olika faktorer över tid jämförs 

dock, vilket kan ge en fingervisning om hur faktorerna förhåller sig till varandra. Det är 

nödvändigt med fler ingående studier av faktorer som påverkar vattenföring för att med 

större säkerhet kunna bedöma storleken av påverkan från markavvattningsföretag. 

 

Resultatet visar att båtnadsarealens utbredningsutveckling har haft en positiv trend, 

under perioden 1940-1989 inom såväl Trosaåns- som Nyköpingsåns avrinningsområde 

(Figur 4). Anledningen till trendernas avtagande i slutet av 1980- talet beror troligen på 

avskaffandet av de statliga bidrag som betalades ut till markavvattningsföretag för att 

öka produktionen inom jordbruket och ett kraftigt minskat behov av ytterligare 

produktionsökning p.g.a. effektivare produktionsmetoder för jordbruksprodukter. 

Införandet av miljöbalken 1998 innebar också strängare prövningsförfaranden vid 

markavvattningsåtgärder, vilket också kan ha haft en bromsande verkan på 

utvecklingen. Bristen på markavvattningsplaner i Länsstyrelsens arkiv år 1989 och 

framåt är också ett tydligt bevis på den markanta minskningen av 

markavvattningsföretag. 

 

Medelvattenföringen i Nyköpingsån har enligt den linjära trenden ökat med ca 2 % 

under perioden 1961-2010 (Figur 7). Denna studie utgår ifrån att medelvattenföringen i 

Trosaån utvecklats på liknande sätt. Den ökade medelnederbörden (ca 2,2 %) under 

samma tidsperiod (Figur 5) är troligtvis en stor del av förklaringen. 

Medelvattenföringen under vårkvartalet visade sig korrelera med medelnederbörden 
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under vinter- och vårkvartalet. Detta beror antagligen, som Davie (2008, s.71-77) 

påpekar, på att nederbörd som faller under vinterkvartalet lagras i form av snö och is 

vilken smälter under vårkvartalet och påverkar den då rådande vattenföringen. Å andra 

sidan har denna studie inte tagit hänsyn till eventuella korrelationer mellan andra 

årstider. Det är därför svårt att uttala sig om relevansen av just denna korrelation.  

 

Att medelvattenföringen inte enbart styrs av medelnederbörden tydliggörs i Figur 8, 

även om förändringar i medelnederbörd ofta sammanfaller med motsvarande förändring 

i medelvattenföring. Mellan år 1977 och 1978 sker en kraftig minskning i 

medelnederbörden medan medelvattenföringen inte påverkas nämnvärt. Mellan 1978 

och 1979 ökar medelnederbörden medan medelvattenföringen minskar. En orsak till 

detta skulle kunna vara variationer i snösmältningsmönster till följd av kortsiktiga 

temperaturvariationer. 

 

Totalt sett uppgår medeltemperaturens förändring mellan 1961-2010 endast till drygt 

0,05 °C (figur 6). Ifall sambandet mellan förändring av temperatur och 

evapotranspiration antas vara enligt Bydyko (1982) är effekten på medelvattenföringen 

av en så marginell ökning omöjlig att urskilja i denna studie, varför medeltemperatur 

som en långsiktigt påverkande faktor för medelvattenföringen (genom förändrad 

evapotranspiration) kan uteslutas i denna studie. Korrelationsanalys mellan 

medelvattenföring och medeltemperatur visade dessutom att inget linjärt samband finns 

i detta sammanhang. Den kortsiktiga lufttemperaturen torde dock vara viktig med 

hänsyn till tidpunkten för snösmältning. 

 

Då den tidsmässiga upplösningen på nederbörds och avbördningsdata är på kvartalsnivå 

kan det innebära att förändringar i vattenföringsmönster till följd av markavvattningen 

förloras. Det krävs sannolikt en upplösning på dygnsnivå för att kunna urskilja 

skillnader i flödestoppar kopplat till enskilda nederbördstillfällen. Data med så hög 

upplösning erbjuds av SMHI men är avgiftsbelagd, vilket är orsaken till att den inte 

tillämpades i denna studie. Det krävs dessutom studier både av dränerade och 

opåverkade områden för att kunna uppskatta hur stor del av förändringarna som härrör 

från just markavvattningen. 

 

Nederbördsdata har generellt sett stora osäkerheter, eftersom nederbörd oftast är en 

lokal företeelse som varierar kraftigt mellan platser. Säkerheten i data beror därför på 

var mätstationerna för nederbörden är belägna. I detta fall baseras aktuell 

nederbördsdata på medelvärdet för flera olika avrinningsområden, vilket naturligtvis 

medför stora osäkerheter i noggrannheten. Behandlad klimatologisk och hydrologisk 

data innehåller å ena sidan stora osäkerheter. Å andra sidan kan tydliga trender urskiljas 

över längre tidsperioder vilket åtminstone kan ge viktiga antydningar om åt vilket håll 

utvecklingen har gått.  

 

I fallet med Trosaåns avrinningsområde tycks inte rådande vattendom vid Trosa kvarn 

utgöra något problem för avbördningen i Trosaån. Då marginalerna mellan 

medelvattennivå och kajkanter är mycket goda tycks det inte heller föreligga några 

bekymmer inför en framtida ökad vattenföring till följd av klimatförändringar. Det som 

eventuellt kan bli problematiskt vid långvarigt höga flöden är att ingen kunskap finns 

angående hur stora och långvariga påfrestningar vattenfåran och kajerna nedströms 

Trosa kvarn klarar. Lågt belägna områden längs med vattenfåran ovan Trosa kvarn kan 

dock drabbas av mindre översvämningar vid höga vattennivåer i Trosaån. Åtgärder som 
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t.ex. förtappning av vatten vid snösmältning förhindrar långvariga höga vårflöden. 

Löpande kontroller av vattenfåra och kajer samt åtgärder för att förbättra 

avbördningskapaciteten vid Trosa kvarn har medverkat till en förbättrad kontroll över 

flödeskapaciteten och översvämningsproblematiken längs Trosaån. 

 

Räddningsverkets översiktliga översvämningskartering av Trosaån är troligen tillräcklig 

i dagsläget då avbördningskapaciteten har goda marginaler. Då tillkomsten av nya 

markavvattningsföretag idag sker i mycket sparsam omfattning kommer vattenföringen 

till följd av dessa troligtvis inte att påverkas anmärkningsvärt i framtiden. Troligast är 

eventuella översvämningar till följd av kraftiga och långvariga nederbördsperioder. 

Markavvattningssystemen påverkar dock avrinningen vid sådana tillfällen genom att 

snabbare leda ut nederbörden i vattendragen. 

6 Slutsatser 

Utbredningen av markavvattningsföretag inom ett representativt delavrinningsområde 

för Trosaåns huvudavrinningsområde framgår av Figur 3. Omfattningen uppgår till ca 

11 % av den totala åkermarksarealen och dräneringstätheten för området uppgår till ca 

0,04 m/m
2
, vilket motsvarar 4 % dike per kvadratmeter om dikesbredden antas vara 1 

m. Utvecklingen av båtnadsareal har varit positiv mellan 1940-1989 för att sedan avta 

på grund av en förändrad ekonomisk och juridisk lagstiftning gällande markavvattning. 

 

Det är uppenbart att Trosaåns avrinningsområde omfattar betydande åkermarksarealer 

som är påverkade av markavvattningsföretag. Med stöd från presenterade resultat av 

tidigare forskning angående markavvattningens påverkan på hydrologin antas 

avbördningen i Trosaåns avrinningsområde sannolikt påverkas på liknande sätt. 

 

Analysen av klimatologiska och hydrologiska variationer i Nyköpingsåns 

avrinningsområde visar att medelvattenföringen är beroende av flera olika parametrar 

men att det finns en tydlig korrelation mellan vinter- och vårkvartalets nederbörd och 

vårkvartalets medelvattenföring. Vattenföringens komplexa beroende innebär stora 

osäkerheter angående hur stor roll de olika parametrarna spelar för medelvattenföringen. 

Troligtvis styrs medelvattenföringen av medelnederbörden till stor del medan 

flödesresponsen samt storleken på flödet vid enskilda nederbördstillfällen styrs av 

dräneringsintensiteten i område. Vattendomen för Trosa kvarn utgör i dagsläget inga 

begränsningar för vattenföringen i Trosaån. Avbördningskapaciteten vid dämningen, 

samt vattenstånd i förhållande till kajer nedströms denna, har dessutom mycket goda 

marginaler. 

 

I dagsläget tycks det inte föreligga någon större översvämningsrisk i Trosaåns 

avrinningsområde till följd av markavvattningsaktiviteter. Det största hotet utgörs 

istället troligen av långvarig och intensiv nederbörd som eventuellt kan driva upp 

vattenföringen i Trosaån till höga nivåer under längre tidsperioder och orsaka 

erosionsskador på kajer och vattenfåra samt mindre översvämningar i längs med 

vattenfåran ovan Trosa kvarn. Större variationer i vattennivåer och ökade 

nederbördsmängder skulle även kunna innebära risk för ytterligare skred i Vagnhärad. 
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Denna studie har analyserat förhållanden i ett mindre avrinningsområde som dessutom 

omfattar en stor andel skogsmark. I större avrinningsområden med större åkerandel är 

troligtvis effekterna av dränering mer påtagliga. Den framtida klimatutvecklingen är 

dock osäker vilket förespråkar ett restriktivt förhållningssätt till en utökad dränering.  

 

För att komplettera resultaten av denna studie och ytterligare öka kunskapen om 

markavvattningens påverkan på vattenföring och översvämningsrisker behövs i 

framtiden fler jämförelser göras mellan områden som är både opåverkade och 

påverkade av dränering. Det behövs även göras mer ingående studier av vilka övriga 

parametrar som inverkar på vattenföringen, samt hur mycket de inverkar, för att kunna 

uttala sig om hur stor del av vattenföringsförändringar som härrör från 

markavvattningsföretag. För att i framtiden effektivisera och förbättra noggrannheten 

inom forskningsområdet ligger slutligen en viktig uppgift i processen att ta fram och 

tillgängliggöra klimatologisk och hydrologisk statistik av bättre noggrannhet och 

upplösning (tidsmässigt och rumsligt), samt att digitalisera äldre arkivmaterial som 

berör markavvattning för en underlättad datahantering i ArcGIS.  

7 Tackord 

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till min ursprungliga handledare Wolter Arnberg, på 
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arbete. 
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Bilaga (Anpassning av karteringsdata) 

De inskannade och rektifierade kartbilderna från Länsstyrelsen levererades med 

projektionen RT 90 2,5 gon Väst. För att bilderna skulle passa ihop med övrigt material 

i karteringen omprojicerades dessa till SWEREFF 99 TM. Gränser för 

huvudavrinningsområdet samt för delavrinningsområdena hämtades från 

Vattenmyndighetens hemsida som shape-filer med projektionen RT 90 2,5 gon Väst. 

Även dessa projicerades om till SWEREFF 99 TM. Övriga data (markslagsdata, 

höjddata samt vektordata för vägar, gårdar och vattendrag) hämtades från Lantmäteriets 

digitala kartbibliotek i form av shapefiler med projektionen SWEREFF 99 TM. 

Samtliga data beskars så de endast täcker huvudavrinningsområdets yta. 

 

Kopiorna av täckdikningsplanerna (figur a) scannades in och rektifierades godtyckligt 

utifrån vägkorsningar, åker- och skogskanter samt andra riktmärken som kunde 

lokaliseras med hjälp av Terrängkartan. Att de inte gick att rektifiera exakt kan bl.a. 

bero på att täckdikningsplanerna är handritade, före datorernas tidsålder, och saknar 

samma noggrannhet som den modernare Terrängkartan som användes som 

referenskarta. En annan orsak är troligen att täckdikningsplanerna är ritade i skala 1:2 

000 och därför har en mycket högre detaljnivå än Terrängkartan som är ritad i skala 

1:50 000. För denna studie är noggrannheten i sammanhanget dock inte av någon större 

betydelse så länge det tydligt går att urskilja vilket eller vilka delavrinningsområden det 

täckdikade området tillhör. För att kontrollera att rektifieringen av bilden var godtagbar 

jämfördes nordpilen riktning på dikesplanen mot norr i terrängkartan. 

Figur a: Täckdikningsplan som visar sträckningar på diken. Georektifieringen gjordes bl.a. utifrån 

vägkorsningar (som den i bildens överkant), vägsvängar samt skogsgränser. (Källa: Länsstyrelsen) 
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