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HÖJE Å 
AVRINNINGSOMRÅDE



VAD HAR VI?



- LITE ”NATUR”
- FÅ EKOSYSTEMTJÄNSTER

- BRISTANDE KUNSKAP
- MYCKET (EJ FAKTABASERAT) TYCKANDE

- FÖRÅLDRAD FÖRVALTNING DF 
- OBEHÖVLIGA RENSNINGAR 



OBEHÖVLIGA RENSNINGAR 



OBEHÖVLIGA RENSNINGAR 

Rensningar vars syfte, d v s att förbättra/säkerställa 
markavvattning från jordbruksmark, inte uppnås 

med en viss åtgärd



VAD VILL VI?



- SKAPA MER NATUR
- VÄRDERA EKOSYSTEMTJÄNSTER

- ÖKA KUNSKAP/TA FRAM FAKTA
- FÖRSLAG MODERN FÖRVALTNING DF



HELHETSPERSPEKTIV HÖJE Å



-Höja kunskapsnivån
-Ge förslag på åtgärder
-Finansiering från HaV

HELHETSPERSPEKTIV HÖJEÅ



- Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster
- Höje å huvudfåra från Genarp till havet – En beskrivning av åns hydromorfologi och 
närområde 
- Kartering av oreglerade sträckor och förslag till åtgärder för en ökad biologisk mångfald 
- Förslag till tvåstegsdiken i huvudfåran och biflöden 
- Dämmande sektioner i Höje å som metod att styra översämningar till utvalda områden 
- Flödesutjämning av och rening av dagvatten från västra Lund 
- Dikningsföretagens verksamhet – Skötsel och samverkan 
- Analys av dämningspåverkan inom Höjeå vid Lund 
- Avbördningskapaciteten som utgångspunkt vid bedömning av underhållsbehovet i 
vattendrag 
- Modellering av vattennivåer - Jämförelse mellan ett dikningsföretags fastställda 
bottenprofil och dagens åfåra
- Översyn av delaktighet för reglerade sträckor inom Höjeåns huvudfåra 
- Tvåstegsdiken – Dess funktioner i Höje å
- Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten – En 
tillämpning på Höje å





http://hojea.se/Helhetsper-Hoeje-aa.htm



Ekosystemtjänster:

Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster 



Ekosystemtjänster:

Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster 



BAKGRUND EKOSYSTEMTJÄNSTER







Vad kan man göra med dessa zoner
- Kan man göra åtgärder som skapa förutsättningar 
för fler ekosystemtjänster
- Vad blir ekosystemtjänsterna värda 
- Kan värdet av ekosystemtjänsterna uppväga 
kostnader för åtgärder
- Vem har nytta av ekosystemtjänsterna



Tvåstegsdike



Värdering

Monetärt
•Vattenreglering
•Näringsretention
• Erosionskontroll

Kvalitativt
•Vattenrening

Utgångspunkt monetär värdering: Tvåstegsdike 
är anlagda längs de orangea sträckorna av 
vattendraget



Samlad värdering

Värdering
• Vattenreglering: minskad 

skadekostnad 

• Näringsretention: 
ersättningskostnad

• Erosionskontroll: minskade 
rensningskostnader

Anläggningskostnader
• Schaktningskostnad

• Markersättning
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Kostnads/nyttofördelning

• Flera intressenter som drar nytta av ekosystemtjänsterna 

• Förslag på kostnadsfördelning för anläggande av tvåstegsdike:

Intressent Andel av kostnaden (%)

Enskilt intresse 49 – 52

Allmänt intresse 48 – 51



Slutsatser

• Möjligt att räkna monetärt på ekosystemtjänster med koppling till 
vattendrag 

• Trots osäkerheter i beräkningarna - värdet av ekosystemtjänsterna 
motiverar anläggningskostnad

• Om fler ekosystemtjänster hade värderats - nyttan blivit större



Stora frågan



Stora frågan

Hur ska man få nån att tycka att det är värt att betala 
för åtgärder för att kunna dra nytta av 

ekosystemtjänsterna??



Hydromorfologi, dikningsföretag och 

obehövliga rensningar



Bestämmande sektioner



Siri Wahlström







VattenAtlas.se
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Bestämmande/dämmande sektioner 

VattenAtlas.se



Bestämmande/dämmande sektioner 
Kunskapen =>

Rensningar vars syfte inte uppnås kan 
undvikas!

VattenAtlas.se



VattenAtlas.se



Bestämmande/dämmande sektioner 
Kunskapen =>

Rensningar vars syfte inte uppnås kan 
undvikas!



Slutsats:

Ta reda på vilka dämmande/bestämmande 
sektioner som finns, dessa avgör om var 
rensningar gör nytta, uppfyller sitt syfte



Dikningsföretag

Avbördningskapaciteten som utgångspunkt 
vid bedömning av underhållsbehovet i ett 

vattendrag 



Dikningsföretag



Tanken: 

- Att frångå fastställda profiler

- Att låta behovet av avbördning styra

- Att behovet av rensning ska bedömas objektivt

- Att vara en anpassning till förändrat klimat med 

andra flöden

- Att undvika obehövliga rensningar

=> Nytta för både df och miljö



- Testat på ett df i Höje å

- Uppströms bestämmande sektion 

- Vattennivå kritisk för markavvattning vid medelvatten-

föring bestämts 

- Inmätning av bottennivån





- Det skulle kunna funka
- Kräver lite jobb med inmätningar, referens-

kurva, peglar m m
- Potential för vinst både för miljö och df



Modellering av vattennivåer - Jämförelse 
mellan ett dikningsföretags fastställda 
bottenprofil och dagens åfåra



Amanda Eriksson
Johan Krook







Slutsatser: 
- Att  användning av fastställda gamla profiler är ute

- Inmätning visar att profilerna i a f inte följs



Slutsatser: 
- Att  användning av fastställda gamla profiler är ute

- Inmätning visar att profilerna i a f inte följs
- I ett förändrat klimat och med dräneringar anpassade 

till det nya djupet funkar de fastställda  profilerna



Dags för en modern förvaltning av 
dikningsföretag

- Avbördningskapacitet i stället för profil

- Objektiv bedömning av rensningsbehov



Till nytta för både vattenmiljön och 
dikningsföretagens funktion och ekonomi



Avslutande funderingar:

För att klimatanpassa df och undvika obehövliga 

rensningar

- Mät in vattendraget

- Ta reda på bestämmande sektioner

- Lämna profil, använd behov av avbördnings-

kapacitet istället

- Använd objektiv metod för att bestämma 

rensningsbehov



- Går göra mycket som gynnar vattenvård och 

ekosystemtjänster, INTE missgynnar jordbrukets 

markavvattning

- Ökad kunskap om ån

- Fakta att använda mot tyckande

- Förslag till modern dikesförvaltning i ett förändrat 

klimat



TACK!


