
Fallstudier för diskussion

Kommentarer:

Detta dokument tar upp olika fallstudier som kan vara ett bra 
diskussionsunderlag till olika studiecirkelträffar. 

Till dessa slides kommer också en del stödanteckningar som 
en hjälp att knyta ihop diskussionen efteråt. 

Diskutera och reflektera gärna fallen tillsammans. Titta 
därefter på anteckningarna och jämför med era egna tankar.



Fall 1

Ett dikningsföretag som är placerat högt upp i ett avrinningsområde har 
bekostat och utfört ett grundligt underhåll av sitt dike. Resultat blev dock inte 
så bra som man förväntat sig då diket nedströms dikningsföretaget visat sig 
vara mycket igenväxt. Detta gör att dikningsföretaget inte kan få ut sitt vatten 
på ett effektivt sätt. Grannen nedströms dikningsföretaget har ingen 
jordbruksproduktion och är inte intresserad av att underhålla i diket. 

Foto: Jenny Johansson



Fall 2

En lantbrukaren tycker att det 
sedan länge är dags att 
underhålla i det samfällda diket. 
Han har vädjat till alla 
deltagarna i dikningsföretaget 
(som är två stycken utöver 
honom själv), att vara med och 
bekosta underhållet. Deltagarna 
är inte intresserade av att 
bekosta arbetet då de har blivit 
till åren och för flera år sedan 
slutat med sin 
jordbruksproduktion.

Vad kan han göra? 

Foto: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket



Fall 3

Det finns ett inaktivt vattenavlednings-
företag från 1896. Flera är nyinflyttade 
och vet inte att de är deltagare i 
företaget. En av de nyinflyttade 
markägarna planerar att plantera skog 
på sin mark längs en sträcka av diket. 

Diket underhölls senast för 25 år sedan 
och lantbrukaren ser att något behöver 
göras snart.  

Vad bör han göra?

Foto: Jenny Johansson



Fall 4

En lantbrukare planerar att underhålla sitt dike. Jordarten är 
mulljord. Är det något speciellt man bör tänka på då?

Diskutera gärna också om man ska tänka något speciellt kring 
andra jordarter också – vad har ni för jordarter på era marker?

Foto: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket



Fall 5

En lantbrukare planerar att underhålla sitt enskilda dike. Marken är beläget i närheten 
av ett naturreservat. Området är mycket artrikt och det förekommer mycket fågel och 
vilt. Hon vet att det på grannens mark alldeles i närheten har gjorts iakttagelser av 
Mindre vattensalamander.

Vad behöver göras och vad kan man behöva tänka på när det gäller själva underhållet?

Foto: Tilla Larsson, Jordbruksverket



Fall 6

Det har upptäckts ett stort kantras på en sträcka i ett större vattendrag. Raset gör 
att vattendraget riskerar att börja ta en ny väg om det inte åtgärdas snabbt! Det är 
lite oklart om sträckan ingår i ett dikningsföretag eller ej.

Vad har man som markägaren för skyldigheter och rättigheter om sträckan:

1. ingår i en samfällighet?

2. är ett naturligt vattendrag?

3. är ett enskild dike?

Foto: Urban Wigert, Bildarkiv, Jordbruksverket



Fall 7

En lantbrukaren har sitt dike nedströms en gammal nedlagd garvindustri för 
läderarbeten. En verksamhet som tidigare pågått under många år. Lantbrukaren 
tycker att det är dags att underhålla i diket. 
Vad ska lantbrukaren tänka på här?

Foto: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket



Fall 8

En lantbrukaren har en åkermark som ett dike går igenom. Nedströms åkermarken 
finns en naturlig, opåverkad sträcka som ansluter till diket. På grund av nedfallna träd 
och sedimentansamlingar har den naturliga sträckan börjar dämma upp i diket. Den 
naturliga sträckan ligger på någon annans fastighet. Vad kan lantbrukaren göra?

Foto: Tilla Larsson, Jordbruksverket



Fall 9

En lantbrukare har en fin betesmark som är klassad med ”Särskilda värden” enligt 
jordbrukarstöden i Landsbygdsprogrammet. Hennes dike som bitvis är rätat någon gång 
på 70-talet håller nu på att gå igen på grund av sedimentansamlingar och djurtramp. 
Lantbrukaren vet inte om hon får lov att göra underhåll i diket. Vad tror du gäller här?

Foto: Urban Wigert, Bildarkiv, Jordbruksverket



Fall 10

En lantbrukare är orolig för han har hört talas om att kommunen planerar att bygga 
nya bostäder uppströms dikningsföretaget, och tänker släppa på dagvatten från de 
nya hårdgjorda ytorna. Även för 20 år sedan exploaterade kommunen och efter 
det har man haft tätare översvämningar och mer problematik med igenväxning.

Hur bör man hantera detta?

Foto: Per Lindmark, Jordbruksverket

Foto: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket



Fall 11

Vad har hänt här och vilken 
underhållsmetod kan vara 
lämplig?

Diskutera hur man bör 
hantera schaktmassorna?

Vilka åtgärder skulle kunna 
minska risken för framtida 
problem?

Foto: Jenny Johansson



Fall 12

Två lantbrukare funderar på att underhålla sitt dike som inte är en samfällighet.

Hur kan de komma överens om rensmassorna och fördela kostnaderna sinsemellan? 

Foto: Tilla Larsson, Jordbruksverket



Fall 13

Bilden illustrerar ett enskilt dike där sträckan X-Y behöver underhållas. 
Fastighetsägare A, C och D är överens om underhållet medan B inte är 
intresserad och heller inte vill betala.

Hur bör de gå till väga och ungefär vilken andel ska respektive markägare betala?

Dike

C

DBA

X Y



Fall 14

För 7 år sedan köpte 
lantbrukaren en ny fastighet. 
Nu kommer grannen och vill att 
man underhåller diket. Med sig 
har han en överenskommelse 
mellan sig och tidigare 
fastighetsägare där denne tar 
på sig 70 % medan grannen tar 
30 %. Anledningen till detta är 
att grannens fastighet är 
smalare längst med diket och 
nyttan bedömd som mindre.

Måste lantbrukaren betala 
70%?



Fall 15

En samfällighet vill underhålla diket med miljöhänsyn. Styrelsen gör en översyn 
och hittar bland annat en sträcka med fina skuggande träd på ena sidan. 
Styrelsen beslutar att dessa bör sparas för att gynna växt- och djurliv i diket. 

Hur kan detta hanteras i framtiden? Fundera bland annat kring:

 Tillgänglighet och hantering av rensmassor vid underhåll

 Avtal med fastighetsägaren

Illustration ur ”Miljöhänsyn vid dikesrensning”



Fall 16

Du har anlitat en entreprenör som utfört ett underhåll. Efteråt åker du ut och 
tittar och ser att en stor del av slänten på en sträcka av ca 15-20 meter har 
rasat. Detta dämmer i diket, dessutom finns det risk för fler ras då diket har fått 
fel sektion. Hur ska du hantera detta med entreprenören?

2018-12-11

Foto: Abraham Joel, SLU



Fall 17

Du är med i en styrelse i en samfällighet. För några veckor sedan hade ni er årliga 
vandring längst med diket och bedömde då att det inte var dags för underhåll. Nu 
har en av deltagarna ringt er och påkallat underhåll då han ser en försämring på sin 
åkermark. Vad ska ni göra?

2018-12-11



Fall 18

Du har anlitat en entreprenör som utför underhåll i ditt dike. Du är ute i ladugården när 
strömmen går. Strax därefter ringer entreprenören och säger att han grävt av en 
elkabel. Detta är huvudkabeln som förser hela området med ström. Vems är ansvaret 
om följande förutsättningar råder?

1. Ingen av er har undersökt Ledningskollen.

2. Du har undersökt Ledningskollen, men ledningen finns inte med där.

3. Du har undersökt Ledningskollen och meddelat entreprenören, ledningen är rätt 
utmärkt.

2018-12-11

Foto: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket


