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Abstract 
The purpose of this work is to investigate if a restrained runoff, through the ditches in the Östra 
landborgen region, results in an increased amount of groundwater in the south of Öland. With 
the main point located in the Hulterstad parish, the unique geology and climatic conditions on 
Öland are examined and also the use of the fields in present and historical time. In the period 
1840 to 1930 the fields in the parish were drained with ditches. The influences of the draining 
and the wetlands on the amounts of groundwater is touched. 
In field work the amounts of water in the ditches, the altitude of the ground and the extension 
of the water in the landscape was noted. Maps and profiles of the ditches and the revelvant 
literature has been examined. 
Conclusions based on the results show that each area is unique and has to be considered as 
such, with respect to the use of the fields and the influence of a raised water level. Wetlands 
can be restored with a restrained outflow through Östra landborgen. This will, in time, give a 
raised amount of groundwater and  groundwater level in the south of Öland 
 

 

Sammanfattning 
Arbetets syfte är att undersöka om hindrad avrinning genom diken grävda i Östra 
landborgen ger ökad grundvattenbildning på södra Öland. Med tyngdpunkt på 
undersökningsområdet, beläget i Hulterstad socken, görs en genomgång av de för Öland 
specifika geologiska och klimatologiska förutsättningarna, samt tidigare och pågående 
markanvändning. Från 1840- till 1930-tal utfördes dikningsföretag i området. Dikningarnas 
liksom våtmarkernas påverkan och betydelse för grundvattenbildningen berörs.  
I fält har dikets vattenföring mätts, marken höjdavvägts och vattnets utbredning i landskapet 
registrerats. Kartor och profiler för dikesföretagen samt den för arbetet relevanta litteraturen 
har studerats. Slutsatser dragna av resultatet visar att varje område är unikt och måste 
undersökas för sig med avseende på markanvändning och den påverkan ett höjt vattenstånd 
medför. Våtmarker kan med ett hindrat utflöde genom Östra landborgen återskapas på södra 
Öland. Detta ger på sikt en ökad grundvattenmängd och en nivåhöjning över hela södra ön. 
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Inledning 
Vid ett exkursionstillf‰lle med Hˆgskolan i Kalmar pÂ ÷lands ˆstra sida ber‰ttades om 
dikningsfˆretag genomfˆrda pÂ ˆn i slutet av 1800-talet. Vi sÂg de stora diken som gr‰vts genom 
÷stra landborgen (Ancylus- och Littorina strandvallarna) fˆr att leda ut vattnet i ÷stersjˆn och 
d‰rmed uppnÂ stˆrre jordbruksarealer. Genom en ˆkad ytavrinning ledde det till en 
grundvattens‰nkning pÂ sˆdra ÷land. Resultatet blev sinande brunnar, krympande vÂtmarker och 
jorderosion. Detta v‰ckte en tanke hos mig och den blev utgÂngspunkt fˆr detta arbete. 
ñ Kan man fÂ tillbaka grundvattennivÂerna och vÂtmarkerna som fanns innan dikningarna? 
Jag hoppas att min undersˆkning ska visa att det ‰r mˆjligt. Genom att hindra vattnets avrinning Ât 
ˆster vid strandvallarna hoppas jag att nÂgot av den vattenrikedom som fˆrr fanns pÂ v‰stra sidan 
av ÷stra landborgen ska Âterskapas. En ˆkad vattentillgÂng gynnar fˆrhoppningsvis de m‰nniskor 
som har sin utkomst av vad markerna ger och pÂverkar den biologiska mÂngfalden positivt.  
I arbetet har jag fˆrsˆkt att presentera de rÂdande uppfattningarna om vattnets rˆrelse bÂde i 
atmosf‰ren och i marken pÂ ÷land, men utredare i samma sakfrÂga har spridda uppfattningar vilket 
medfˆr att det ibland ‰r svÂrt att fÂ en samst‰mmig bild av l‰get. 
Detta examensarbete gˆrs i samarbete med L‰nsstyrelsen i Kalmar l‰n och EU:s Life-fond projekt 
Strandängar och våtmarker på södra Öland.  

Syfte 

Frågeställning 
 

• Kan man återställa grundvattnet på västra sidan om Östra landborgen till en tidigare nivå 
genom att minska eller hindra utflödet i Krondikena? 

 
• Hur påverkar ett återställt grundvatten dagens markanvändning? 
 

Tanken med arbetet ‰r att undersˆka vad som h‰nder om yt- och grundvattnet hindras att rinna ut 
genom ÷stra landborgen pÂ ÷land. Avsikten ‰r ocksÂ att undersˆka till vilka nivÂer vattnet i dikena 
mÂste d‰mmas fˆr att det ska ge nÂgon effekt pÂ grundvattnet och hur detta kommer att pÂverka de 
omgivande markerna. Syftet ‰r ocksÂ att ta reda pÂ om det ‰r mˆjligt att fastst‰lla de tidigare 
grundvattennivÂerna. 

Bakgrund 

Geologiska förutsättningar 
÷versta lagret i ÷lands sediment‰ra berggrund bestÂr av ordovicisk kalksten som pÂ ˆns v‰stra sida 
bildar den en topografiskt framtr‰dande kalkstensklint (Bruun et al., 1997). Tektoniska rˆrelser i 
jordskorpan skapade fˆruts‰ttningarna fˆr klinten genom att ˆn tippade sÂ att den nu lutar en till tvÂ 
grader mot sydost (Mikaelsson och Persson, 1986). Klinten som ligger hˆgst i landskapet fungerar 
som en vattendelare fˆr bÂde yt- och grundvattnen. Den nederbˆrd som faller ˆster om 
vattendelaren rinner av mot havet i ˆster antingen som ytvatten i b‰ckarna, bildar jordgrundvatten i 
mor‰nen och svallsediment eller rinner ner i sprickor som berggrundvatten. Sprickorna har uppstÂtt 
genom kemisk och mekanisk vittring och har av den senaste inlandsisens pÂverkan utvidgats och i 
vissa fall fyllts med glaciala avlagringar. Sprickorna, karst, ‰r dominerande ur 
grundvattenbildningssynpunkt pÂ sˆdra ÷land (Pousette och Mˆller, 1972)  
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Fig.1.  Bilden visar jordarternas m‰ktighet i meter,  Fig. 2. Bilden visar ÷land i en schematisk profil 
och det visar ocksÂ deras ungef‰rliga l‰get.   frÂn Kastlˆsa i v‰ster till Hulterstad i ˆster. 
Svart motsvarar strandvallsbildningar, grÂtt mor‰n  (Bilden ‰r en samanst‰llning av jordartskartbladet 
och vitt alvaret. Strecket tv‰rs ˆver motsvarar profilen och  hydrogeologiska kartbladet). 
till hˆger. (Bilden ‰r h‰mtad frÂn jordartskartbladets beskrivning).  

 
Stora Alvaret ‰r mest framtr‰dande i landskapsbilden pÂ sˆdra delen av ˆn och ‰r k‰nt fˆr de kala 
kalkstensh‰llarna med det tunna jordlagret. V‰xtligheten ‰r anpassad till de knappa fˆrhÂllandena 
och ‰r lÂg och torktÂlig, men h‰r och d‰r pÂ Alvaret ser man skogskl‰dda hˆjder, som utgˆrs av 
svallsediment, ibland underlagrat av mor‰n. Dessa har troligen bildats under Baltisk issjˆtid. 
L‰ngre Ât ˆster fˆr‰ndras landskapet och tvÂ strandvallar, bildade under Ancylussjˆn och 
Littorinahavet, hˆjer sig ˆver den flacka h‰llen (Mikaelsson och Persson, 1986).  Strandvallarna 
lˆper parallellt med kusten och ovanpÂ dem gÂr den ˆstra landsv‰gen. Ancylusvallen ‰r tydligast 
pÂ mellersta delen av ˆn och ‰r sammanh‰ngande en str‰cka av 5 mil frÂn Hulterstad och norrut. I 
Hulterstad korsar vallarna varandra och sˆder om byn tar Littorinavallen vid och den ‰r 
sammanh‰ngande fram till Ottenby. Sammans‰ttningen i strandvallarna, lokalt kallade ÷stra 
landborgen, varierar beroende pÂ bildningsfˆruts‰ttningar men utgˆrs framfˆrallt av en grusk‰rna 
ˆverlagrad med sand och ‰ven organiska sediment fˆrekommer. PÂ sidorna finns ofta svallsand 
(Rudmark, 1986) och enligt Pousette (muntl.) ‰ven dy. Innan dikena gr‰vdes genom ÷stra 
landborgen, fungerade strandvallarna som bromsklossar fˆr vattnet, som rann mot sydost och 
torvbildande vÂtmarker bredde ut sig l‰ngs ÷stra landborgens v‰stra sida (Munthe, 1902).  

Klimatologiska förutsättningar 
÷land ‰r ett litet landskap i ÷stersjˆn med ett maritimt, nederbˆrdsfattigt klimat och beskrivningen 
îSolens och vindarnas ˆî (Bergsten, 1949) st‰mmer. Soltimmarna uppgÂr till ca 1 875 per Âr och 
den dominerande vindriktningen ‰r sydv‰stlig (Forslund, 2001). Bristen pÂ nederbˆrd beror pÂ att 
landskapet ligger i regnskugga i fˆrhÂllande till SmÂl‰ndska hˆglandet, d‰r de flesta av de v‰stliga 
lÂgtrycken sl‰pper sin last. Nederbˆrden fˆrdelar sig oj‰mnt ˆver ˆn, d‰r den mellersta delen har de 
stˆrsta nederbˆrdsm‰ngderna medan de norra och sˆdra delarna tillhˆr de torraste i Sverige 
(Forslund, 2001). Vid en muntlig kontakt med Hans Alexandersson (SMHI) angav han att 
nederbˆrdsm‰ngderna ˆkat under detta sekel och ‰r 566 mm/Âr vid Kastlˆsa m‰tstation fˆr 
perioden 1992ñ2001. Pousette och Mˆller (1972) anger v‰rdena till 441 mm/Âr vid MˆrbylÂnga 
m‰tstation perioden 1901ñ1930. 
M‰tv‰rdena av nederbˆrden vid Kastlˆsa station mÂste enligt Alexandersson (muntl.) korrigeras 
eftersom den nya m‰tutrustningen inte Âterger den verkliga nederbˆrdsm‰ngden. De uppm‰tta 
v‰rdena ska fˆr december till februari ˆkas med 12% och fˆr resten av Âret med 7%. 
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Nettonederbˆrden ‰r den del av nederbˆrden som inte avdunstar och som kan bilda grundvatten. 
Under sommaren ‰r avdunstningen sÂ hˆg att n‰stan ingen grundvattenbildning sker pÂ sˆdra 
÷land. Ett rikligt sommarregn kan mˆjligen fylla pÂ sprickorna i berggrunden men ger inget vatten 
som kan rinna av som ytvatten till vattendragen (Pousette, 1974). Fˆr sydˆstra Sverige ‰r 
nettonederbˆrden 150ñ200 mm (Knutsson och Morfeldt, 1995).  
Avdunstningsv‰rdena pÂ ÷land bygger inte pÂ nÂgra m‰tserier i f‰lt utan de ‰r teoretiskt 
framr‰knade av SMHI (Pousette och Mˆller, 1972 och Pousette, et. al., 1981). Enligt Pousette 
(1972) ‰r den totala avdunstningen 350 mm/Âr medan Brandt et. al. (1994) har satt den till 400 
mm/Âr. PÂ samma s‰tt skiljer sig siffrorna fˆr ytvattenavrinningen, 120ñ150 mm/Âr mot 200 
mm/Âr.  
 
Solen och vinden ‰r viktiga fˆr hur mycket vatten som avdunstar frÂn v‰xter, mark- eller vattenytor 
och tillsammans utgˆr de evapotranspirationen. Fˆr att vatten ska omvandlas frÂn flytande till 
gasform d.v.s. vattenÂnga kr‰vs energi och den h‰mtas ur solinstrÂlningen. PÂ fˆrmiddagen ÂtgÂr 
instrÂlningsenergin till att v‰rma upp vegetationen, vattnet, marken och luften. Hur mycket 
vattenÂnga som transporteras upp i lufthavet beror pÂ hur fuktig luften ‰r och hur mycket det 
blÂser. I luftlagret n‰rmast markytan blir luftfuktigheten hˆgre pÂ grund av evapotranspirationen 
och om det blÂser mycket virvlas den torrare luften ner och ers‰tter den fuktigare (Grip och Rodhe, 
1985). Enligt Rangsjˆ (muntligen) g‰ller generellt att avdunstningshastigheten frÂn en ˆppen 
vattenyta ‰r 3 mm/dygn. 
 
N‰r vattnet fˆrs bort via avdunstning minskar vattentrycket vid markytan och vattnet i den 
om‰ttade zonen, den del av marken som bara tidvis ‰r vattenpÂverkad, kommer att rˆra sig uppÂt 
mot markytan. Grundvattnet i den m‰ttade zonen kommer dÂ pÂ grund av tryckminskningen i den 
om‰ttade zonen att rˆra sig uppÂt, vertikalt genom jordlagren, vilket leder till att mer vatten 
avdunstar (Grip och Rodhe, 1985).  
 
Om man k‰nner till Ârsmedelnederbˆrd, Ârsmedelavrinning och Ârsmedeltemperatur kan 
evapotranspiration ber‰knas. Ber‰kningar gjorda med Tamms formel (Knutsson och Morfeldt, 
1995) tar h‰nsyn till den faktor som pÂverkar avdunstningen mest, n‰mligen luftfuktigheten.  Det 
ber‰knade avdunstningsv‰rdet avser den verkliga evapotranspirationen. I torra omrÂden kan det 
vara stor skillnad mellan den verkliga totala avdunstningen och den s.k. potentiella 
evapotranspirationen som visar den maximala avdunstningen vid god vattentillgÂng. D‰rfˆr ska 
man enligt Knutsson och Morfeldt (1995) inte îokritisktî anv‰nda ber‰kningsmodellerna fˆr 
potentiell evapotranspiration i arida omrÂden.  
 
Under den nederbˆrdsrikaste perioden, juli till september, ‰r de flesta fÂror i de smÂ vattendragen 
som finns pÂ Alvaret helt torra (MˆrbylÂnga kommun, ÷versiktsplan, 1991). Detta beror pÂ att 
avdunstningen ‰r hˆgre ‰n yt- och grundvattenbildningen och regnet kommer i fˆrsta hand att fylla 
pÂ den torra markens fuktighetsunderskott. Hur stort underskott en mark fÂr beror av dess 
sammans‰ttning. Ett sorterat material som sand kommer att torka upp snabbare ‰n en osorterad 
mor‰n eller en jord med stor lerhalt (Grip och Rodhe, 1985). Detta kommer sig av de olika 
jordarternas porvolym, som i sin tur beror av mineralkornens utseende och sammans‰ttning. ƒven 
jordens tjocklek, m‰ktighet, spelar roll fˆr dess vattenhÂllande fˆrmÂga. De tunna jordlagren pÂ 
Alvaret fˆrmÂr inte att hÂlla vatten, medan mor‰nen och svallsedimenten i varierande grad b‰ttre 
kan bibehÂlla sitt vatten (Pousette, 1974). I den leriga mor‰nen blir nederbˆrdens 
infiltrationshastighet lÂg och d‰rfˆr kommer takten hos grundvattenbildningen att vara lÂngsam i 
dessa pÂ ˆn vanligt fˆrekommande jordarter (Pousette och Mˆller, 1972). Enligt Pousette (1974) ‰r 
det îallm‰nt k‰nt pÂ ˆnî att om mor‰nbrunnen har ett vattendjup av en till tvÂ meter sÂ torkar den 
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ofta ut i slutet av sommaren. Detta v‰rde motsvarar den Ârliga naturliga fluktuationen fˆr 
mor‰nmarker.  
Den tid pÂ Âret dÂ avdunstningen ‰r mindre och nederbˆrden inte lika stor, ackumuleras ‰ndÂ 
nederbˆrdsvattnet sÂ att berggrundens spricksystem i princip fylls med vatten. 
Grundvattenmagasinen klarar inte att ta emot ytterligare nederbˆrd eller sm‰ltvatten dÂ 
spricksystemen fyllts till bredden utan detta kommer att rinna av som ytvatten. Detta fˆrklarar den 
stora ytvattenavrinningen pÂ alvaret under vÂr och hˆst. Berggrundvattnets Ârliga naturliga 
fluktuation ‰r 0,5 till 1,5 meter en till tvÂ meter under markytan, uppgav Pousette vid muntlig 
kontakt. Han h‰vdade ocksÂ att egentlig ytavrinning bara sker frÂn hustak, asfaltsytor mm och att 
det vatten som rinner pÂ bergytan pÂ alvaret ‰r grundvatten som inte kunnat infiltrera ned och 
d‰rfˆr rinner av. 

Våtmarker 
Grundvattnet rˆr sig normalt horisontellt i den m‰ttade zonen (den del av marken d‰r porerna ‰r 
fyllda med vatten) och fˆljer i stort sett hˆjdgradienten i landskapet. I terr‰ngens l‰gre delar bildas 
utstrˆmningsomrÂden fˆr grundvattnet och d‰r finns fˆruts‰ttningar fˆr bl.a. vÂtmarker. Fˆr sˆdra 
÷lands del inneb‰r det att grundvattnet gÂr i dagen eller finns n‰ra markytan v‰ster om ÷stra 
Landborgen i form av vÂtmarker och fukt‰ngar.  
 
VÂtmarker anv‰nds som ett samlingsnamn fˆr mÂnga olika typer av blˆta omrÂden. Definitionerna 
som anv‰nds fˆr vÂtmarker ‰r fastst‰llda pÂ basis av vilken mÂls‰ttning man har med indelningen 
(Lˆfroth, 1991). En indelning grundad pÂ hydrologiska fˆruts‰ttningar ger tre olika serier myrar, 
str‰nder och ˆvriga vÂtmarker.  
Myrar ‰r vÂtmarker som inte pÂverkas i nÂgon hˆgre grad av sjˆ-, havs- eller vattendragsvatten. De 
delas i sin tur in i tre underklasser: mossar som endast fÂr sitt vatten frÂn nederbˆrden , k‰rr som 
huvudsakligen fÂr sitt vatten frÂn omgivande mark samt en blandning av dessa.  
Str‰nder pÂverkas ist‰llet av sjˆ-, havs- eller vattendragsvatten och delas in i limnogena respektive 
marina vÂtmarker.  
÷vriga vÂtmarker utgˆrs av fuktiga till vÂta marker som inte hˆr till de andra serierna. Denna 
definition g‰ller ‰ven de ˆl‰ndska vÂtmarkerna, men pÂ ÷land r‰knas ‰ven sjˆarna och 
vattendragen som vÂtmarker eftersom de ‰r relativt grunda, enligt Ekstam (2001). De ˆl‰ndska 
vÂtmarkerna ‰r i hˆg grad pÂverkade av de geologiska fˆruts‰ttningarna (lutningen, 
kalkstensberggrunden) och klimatet (torrt, soligt och blÂsigt) och skiljer sig d‰rfˆr frÂn fastlandets 
(Hylander,1993). Vissa likheter med Gotlands vÂtmarker finns men de geologiska och 
hydrologiska fˆruts‰ttningarna ‰r fˆr skiljaktiga fˆr att paralleller ska kunna dras (Lundqvist,1928).  
 
PÂ ÷land rÂder en namngivningsfˆrvirring av vÂtmarkerna och namnen har inget gemensamt med 
definitionen ovan (Hylander, 1993). Som ett exempel kan Triberga-Alby mosse och Heljemossen 
n‰mnas. I enlighet med klassindelningen kan de inte betecknas som mossar utan k‰rr. V‰tar kan ha 
namndelar som innehÂller mosse eller k‰rr, t.ex. Rosamossen OSO om Kastlˆsa kyrka, men de ‰r 
varken det ena eller det andra. V‰tar ‰r relativt grunda vattensamlingar som torkar ut helt eller 
delvis sommartid men som fylls pÂ under vÂr och hˆst och ‰r den vÂtmarkstyp som ‰r vanligast pÂ 
Stora Alvaret. Till fˆljd av de geologiska fˆruts‰ttningarna pÂ alvaret kan en vattenstÂndshˆjning 
med 10 centimeter gˆra att flera hektar ˆversv‰mmas. De v‰tar pÂ alvaret som hÂller vatten Âret om  
kallas alvarsjˆar och Mˆckelmossen ‰r ett exempel pÂ en sÂdan.  
 
De organogena jordarter som bildats i vÂtmarker spelade fˆrr en viktig roll ur grundvattensynpunkt 
eftersom de fˆrl‰ngde uppehÂllstiden fˆr nederbˆrden (Pousette, 1974). Det medfˆrde att 
nederbˆrden kunde infiltrera ner i den omgivande marken under en l‰ngre tid av Âret och vattnet 
hindrades ‰ven att rinna av frÂn landytan. En dikad vÂtmark medfˆr ofta en ˆkad lÂgvattenfˆring 
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nedstrˆms och en dikning av en plan myr kan medfˆra en snabbare avrinning enligt Lˆfroth 
(1991).  

Förutsättningar för djur- och växtliv  
Synen pÂ vÂtmarker har fˆr‰ndrats under de senaste Ârhundradena frÂn nÂgot v‰rdelˆst, som borde 
utnyttjas som en resurs fˆr m‰nniskan. I dag betraktas vÂtmarker som ekologiskt viktiga lokaler 
som bˆr skˆtas med omsorg fˆr att stˆrsta mˆjliga biologiska mÂngfald ska kunna bibehÂllas. 
VÂtmarker som h‰vdas antingen genom slÂtter eller bete ‰r artrikare ‰n de som l‰mnas orˆrda, 
vilket beror pÂ att en art inte kan ta ˆver och dominera (Svensson och Glimsk‰r, 2001). H‰vdade 
vÂtmarker d‰r djurens betning hÂller gr‰set kort ‰r viktiga fˆr mÂnga fÂgelarter, t.ex. vadare, bÂde 
som h‰cknings- och fˆdosˆkslokaler. Sambetning av markerna med olika djurslag minskar risken 
fˆr parasitangrepp pÂ djuren och man undviker att det blir partier kvar med obetade v‰xter 
(Pehrson, 1994). Inte bara v‰xter och fÂglar gynnas av vÂtmarksfˆrekomster utan ‰ven groddjur 
och insekter. Skillnaden i vattenstÂnd ˆver Âret i en vÂtmark gˆr att olika arter med olika behov kan 
finnas pÂ en och samma yta. 

Markanvändning på södra Öland 
M‰nniskorna kom till ÷land strax efter det att landisen l‰mnat ˆn och de levde som j‰gare, fiskare 
och samlare. LÂngsamt ˆvergick m‰nniskorna frÂn att vara nomader till att vara bofasta med 
jordbruk och boskapsskˆtsel som huvudn‰ring (Nilsson, M. 2001). Man utnyttjade alvarmarken till 
bete, mor‰nen med lite tjockare jorddjup till jordbruksmark och pÂ strandvallarna byggde man sina 
hus, v‰gar och gravplatser (Stenberger, 1949. Lager et. al. 2001).   
 
Jakten blev under medeltiden ett privilegium fˆr adelsm‰n och kungligheter. ƒnda fram till 1500-
talet fick bˆnderna anv‰nda markerna pÂ ÷land relativt ostˆrt, men dÂ inr‰ttades en djurgÂrd, en 
inh‰gnad jaktpark, som kom att pr‰gla landskapet ‰nda fram till 1800-talet. Kron- och dovhjort, ‰lg 
och rÂdjur, d.v.s. hˆgvilt fick inte l‰ngre jagas pÂ ˆn liksom harar och andra smÂdjur. Hundar 
skulle antingen stympas sÂ att de endast hade tre ben eller avlivas. Samtliga lˆvtr‰d och gran var 
fredade och straffen vid ˆvertr‰delse var hÂrda (Moreau, 2001. Landin, 1949). Bondens djur hade 
dock tillÂtelse att beta pÂ markerna. Jaktviltet st‰llde till med stor skada pÂ odlingarna och detta 
g‰llde framfˆr allt sedan man fˆrde in vildsvin pÂ ˆn. Inte fˆrr‰n 1801 upphˆrde 
djurgÂrdsinr‰ttningen. 
1600- och 1700-talens krig innebar fˆr ÷lands del st‰ndiga plundringstÂg dÂ fiendemakten landsteg 
och utnyttjade ˆn bl.a. fˆr proviantering. 
DjurgÂrden tillsammans med krigen och de svÂra epidemier som fˆljde pÂ 1700-talet utarmade 
÷land och produktionen av h‰star, nˆtkreatur och smˆr som ˆl‰nningarna byggt sin inkomst pÂ 
avtog (Landin, 1949.  Nordmark, 1949).  Sˆdra ÷land blev under 1600-talet en storproducent av 
spannmÂl och ‰nda fram till andra h‰lften av 1800-talet dominerades jordbruket av denna 
produktion. Under 1800-talet ansÂg staten att jordbruksmarken generellt i Sverige utnyttjades 
dÂligt och d‰rfˆr genomfˆrdes en skiftesreform, Laga skifte 1827, som syftade till att varje bonde 
skulle fÂ mer sammanh‰ngande mark att bruka. PÂ ÷land skiftades markerna, men byarna fˆrblev 
pÂ sina gamla platser (HofrÈn, 1949) eftersom de inte var placerade pÂ odlingsbar mark och 
vattentillgÂngen inte var tillfredst‰llande pÂ annan plats. De smÂ lÂngstr‰ckta Âkrar som man idag 
ser pÂ ÷land beror pÂ skiftesreformen enligt Moreau (2001).   
Under senare delen av 1800-talet ˆkade befolkningen och bland annat av den anledningen 
pÂbˆrjades flera stora utdikningar av vÂtmarker, pÂ sÂ s‰tt bildades mer jordbruksmark. SÂ skedde 
‰ven pÂ ÷land dÂ ÷stra landborgen genomgr‰vdes pÂ ett flertal st‰llen. Syftet med dikena, var att 
markerna pÂ v‰stra sidan om landborgen skulle dr‰neras genom de nygr‰vda utloppen. Vissa av 
vÂtmarkerna pÂ ÷land hade dock redan fˆre 1800-talet varit fˆremÂl fˆr utdikningar i olika 
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omgÂngar. De tidigast dokumenterade skedde redan pÂ Karl X Gustavs tid, 1600-tal (Lundqvist, 
1966). 
 
Den omfattande utdikningen pÂverkade inte bara vattnets rˆrelser utan ‰ven den biologiska 
mÂngfalden. I ett av de sista utdikningsprotokollen kommenteras detta enligt Lundqvist (1966) 
îGenom detta fˆretag kommer en av de sista myrar Â ÷land, d‰r o‰ndliga m‰ngder sjˆfÂgel varje Âr 
h‰cka, att fˆrsvinnaî. Nackdelarna med utdikningarna d.v.s. sjunkande vattenstÂnd, mindre 
odlingsbar jord och jorderosion v‰gde till slut ˆver och dikningarna upphˆrde (Hylander, 1993). Ur 
naturv‰rdessynpunkt har mycket gÂtt fˆrlorat pÂ grund av dikningarna men ur jordbrukssynpunkt 
har ny mark kunnat anv‰ndas och vissa omrÂden utnyttjas fortfarande. Beroende pÂ vem som 
r‰knat fram siffrorna sÂ uppges en utdikad areal av 3000-6000 ha pÂ ÷land (Lundqvist, 1966). 

Beskrivning av det utvalda området Triberga–Hulterstad 
Det i omrÂdet mest topografiskt framtr‰dande ‰r Ancylusvallen med sina ca 13 m ˆ h och d‰r finns 
n‰stan all bebyggelse. Vallen bestÂr av material som havet kastat upp, grus, sand och grovmo i 
olika lager. En knapp kilometer norr om Hulterstad kyrka ‰r m‰ktigheten hos detta material 4 
meter och bredden varierar frÂn ca 150 m till 650 m (Rudmark,1986), se bilaga 2.  
 
Strax norr om byn Triberga ligger Triberga-Alby mosse, som ‰r en typisk representant fˆr en 
vÂtmark pÂ Stora Alvaret och den d‰mmande verkan som strandvallen haft. I det ‰ldre geologiska 
kartbladet frÂn 1902 finns ansenliga m‰ngder torvmark utmed strandvallens v‰stra sida beskrivna 
av Munthe (1902). Triberga-Alby mosse har under senare Âr restaurerats sÂ att en vattenspegel Âter 
‰r synlig. Dagens utbredning st‰mmer med den som existerade i bˆrjan av 1800- talet, innan 
utdikning och igenv‰xning av mossen skedde (Nilsson, L. et al., 2001.). FrÂn mossen har det 
tidigare gÂtt en b‰ck som utnyttjades i dikesfˆretaget, df, av Âr 1848 (akt 41, Lantm‰teriet). Samma 
dike blev Âr 1930 fˆremÂl fˆr ‰nnu en fˆrdjupning och nu ville man ‰ven ta bort hindrande bankar 
och utˆka antalet tegdiken sÂ att marker l‰mpliga fˆr jordbruk utˆkades (1930-Ârs df). Dikets 
str‰ckning blev frÂn Triberga-Alby mosse i norr till PenÂsab‰ckens naturliga genombrytning av 
strandvallen i sˆder. H‰r vidgade man b‰ckens genomlopp och ett 4 meter brett valv byggdes. 
  
FrÂn jordbruksmarken i v‰ster, bel‰gen precis invid kyrkan och strax norr om den samma i 
Hulterstad, leddes mÂnga diken av skilda storlekar till det nord-sydgÂende diket. Med en b‰ttre 
torrl‰ggning skulle enligt 1930-Ârs df  îen ˆkad alstringsfˆrmÂga hos 239,52 ha Âker samt 93,560 
ha annan markî Âstadkommas. Man ber‰knade avrinningen till î70 sekundliter per 
kvadratkilometerî och man vill torrl‰gga den mark som inte tidigare varit dr‰nerad till 1,2 meters 
djup. Enligt Rudmark (1986) ‰r det en kalkhaltig lerig sandig-moig mor‰n med en m‰ktighet av en 
till tvÂ meter, pÂ en provborrad plats, innan berggrunden nÂs.  
 
Till det nord-sydliga diket anslˆts, ca 700 m norr om Hulterstad kyrka, ytterligare ett dike som 
gr‰vdes genom strandvallen. Detta fˆr att uppnÂ ‰nnu b‰ttre avrinning frÂn markerna. 
I ett sammanh‰ngande f‰lt bredde mossarna ut sig mellan de hˆjder som byarna Lunda och Dalby 
utgjorde och arbetet med att dika ut dessa och skapa en kanal som anslˆt till PenÂsab‰cken 
avslutades Âr 1881 (Hylander, 1993) N‰r b‰cken l‰mnar kanalen blir den naturligt slingrande. 
L‰ngs hela b‰cken frodas olika typer av naturlig vegetation och d‰r b‰cken ungef‰r mitt pÂ alvaret 
rinner in i en lÂngstr‰ckt v‰te tycks den inte vara pÂverkad av eutrofiering (Hylander,1993). L‰ngre 
ner delas b‰cken upp i tvÂ armar, Torpbrob‰cken som rinner sˆderut och PenÂsab‰cken som rinner 
norrut innan den vid loppet genom strandvallen byter riktning mot ˆster och havet. Innan 
PenÂsab‰cken sv‰nger mot norr finns en vÂtmark kallad Heljemossen. Den bestÂr av ett k‰rr och en 
fukt‰ng, bÂda svagt pÂverkade av de omgivande markerna, enligt Hylander (1993). Ytterligare en 
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liten vÂtmark finns d‰r b‰cken sv‰nger mot norr. FrÂn dessa vÂtmarker mot nordv‰st breder alvaret 
ut sig och det utnyttjas som betesmarker eftersom jorddjupet inte ˆverstiger 0,5 meter. 

Dikningsföretag utförda på Triberga och Hulterstads marker 
PÂ 1840-talet bad prosten i Hulterstad om finansieringshj‰lp hos de statliga myndigheterna (akt 41, 
Lantm‰teriet Kalmar) fˆr dr‰neringen av de vattensjuka marker som fanns mellan Triberga och 
Hulterstad. 1848 fˆreslogs den str‰ckning som diket har i dag och i medeltal gr‰vde man ner lite 
drygt en meter under markytan. PÂ vissa st‰llen spr‰ngdes kalkstensflisan bort men pÂ de flesta 
platser r‰ckte det med att gr‰va bort jordt‰cket.  
 
I handling 3*0069 (Lantbruksenheten) uppges att ytterligare ett dikningsfˆretag skulle pÂbˆrjas 
1892 och avslutas 1894 och att man skulle odla marken 1896. îDe vattenskadade marker /Ö/ 
genom detta fˆretag Âsyftar ‰ro bel‰gna vid en mindre b‰ck, af vars vatten de, hˆst och vÂr 
ˆversv‰mmas.î Avsikten var att s‰nka vattenytan i b‰cken och vid en avv‰gning fick man fram 4 
fot (1,1876 m) d‰r b‰cken skulle torrl‰ggas. Vattendraget bestÂr av tvÂ armar d‰r den ena uppges ta 
emot vatten frÂn ett omrÂde av 2 500 ha och den andra frÂn 1 500 ha. Tiden fˆr vÂrflod best‰ms till 
15 dygn, med en nederbˆrdsm‰ngd under perioden av 105 mm och d‰rfˆr bˆr vattendraget kunna 
îafbˆrdaî 3 000 liter per sekund i bˆrjan fˆr att minska till 850 liter per sekund i slutet. Fˆr att 
uppnÂ detta har man i bˆrjan en bottenbredd av 3 meter i jord eller 4,2 i berg och denna minskar 
successivt till 0,9 meter. Till den stora kanalen som gÂr i nord-sydlig riktning pÂ v‰stra sidan om 
÷stra landborgen ansluter ett par mindre diken som ‰r 1,2 m djupa, 0,3 m breda i botten och 2,7 m 
breda i ˆverdelen. JordmÂnen beskrivs som îmylla och v‰lmultnad dyjordî och lite senare s‰gs att 
den î‰r av godaste beskaffenhet.î Jorddjupet uppges vara 0,6ñ1,2 m i Triberga och 0,3ñ1,0 m i 
Hulterstad.  
 
1930 ‰r Triberga-Alby mosse och omgivande marker Âter fˆremÂl fˆr utdikning och med en b‰ttre 
torrl‰ggning skulle îen ˆkad alstringsfˆrmÂga hos 239,52 ha Âker samt 93,560 ha annan markî 
Âstadkommas (H5*0377, Lantbruksenheten). De marker som avsÂgs var bel‰gna precis vid kyrkan 
och strax norr om den samma i Hulterstad. Man ber‰knade avrinningen till î70 sekundliter per 
kvadratkilometerî (H5*0377, Lantbruksenheten) och den mark som man ville torrl‰gga var den 
som inte tidigare dr‰nerats till 1,2 m djup. Eventuella bankar pÂ v‰gen skulle genomsk‰ras d‰r 
vattnet rann till kanalen och tegdiken eller svackor i marken skulle leda ut vattnet minst var 50:e 
meter. Fˆr att ytterligare skapa fˆruts‰ttningar fˆr en bra avrinning gick man genom ÷stra 
landborgen strax norr om Hulterstad med ett dike som fortsatte till havet i ˆster. Mark‰garna 500 
meter norr om kyrkan och sˆder om densamma inte fick nÂgon nytta av dikningsfˆretaget eftersom 
ingen Âtg‰rd gjordes i omrÂdet. I fˆretaget anges ‰ven hur det gr‰vda och spr‰ngda materialet ska 
l‰ggas upp i vallar l‰ngs dikets b‰gge sidor. AvrinningsomrÂdet har ber‰knats till 46 km2 och 
str‰cker sig frÂn Kastlˆsa i v‰ster till havet i ˆster. Inom detta omrÂde har nÂgra 
delavrinningsomrÂden gjorts. Fˆretaget fullbordades 1937.  

Tidigare undersökningar av vatten på Öland 
1996 gjorde Mark & Vatten Ingenjˆrerna AB en sammanst‰llning, îÖlands vattenförsörjning”, av 
÷lands samlade vattenproduktion och mˆjligheter till grundvattenproduktion vid konstgjord 
infiltration och magasinering. I sammanst‰llningen baserades avrinningens storlek pÂ m‰tuppgifter 
frÂn SMHI:s station, Strˆmmen, pÂ mellersta ÷land. Avrinningen per kvadratkilometer ett 
normalÂr anges till 6,3 l/s och ett torrÂr till 1,1 l/s vilket motsvarar en înyttiggjord 
nederbˆrdsm‰ngd av 35 mm under hela Âretî. Avrinningen sker enligt sammanst‰llningen (M&V. 
1996) fr‰mst november till maj, d‰r mars och april har stˆrsta avrinningen. N‰r dessa siffror 
applicerats pÂ ett avrinningsomrÂde av 31,52 km2 (som motsvarar mitt sˆdra) anges flˆdet vara 
198,6 l/s ett medelÂr, 34,7 l/s ett torrÂr och 371,9 l/s ett maxÂr. Det avrinningsomrÂde som 
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motsvaras av mitt norra ‰r 21,19 km2 och flˆdena ‰r i ordning som ovan; 133,5 l/s, 23,3 l/s och 
250,0 l/s. 
 
I Life-Nature projektet Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet i 
l‰nsstyrelsens i Kalmar l‰n regi finns en rapport som heter ”Idéstudie för vattnets hantering” gjord 
av Carl-Johan Rangsjˆ, Jordbruksverket. I denna studie finns ett omrÂde ˆster om ÷stra landborgen 
som med en d‰mning kan bli en stˆrre vÂtmark ‰n vad det ‰r idag. Diket till denna vÂtmark ingÂr i 
dikningsfˆretaget frÂn 1930, se bilaga 1. I studien, som ‰r den senast gjorda fˆr detta omrÂde, 
framkommer att medelvattenfˆringen (MQ) i diket uppgÂr till 0,19 m3/s. Diket tar emot vatten frÂn 
jordbruksmarken nordv‰st om Hulterstad kyrka. VÂtmarkens ursprungliga utbredning var 2 ha och 
vattendjupet var 0,5 till 0,8 meter. OmrÂdet tar idag emot mer vatten pÂ grund av utˆkningen av 
avrinningsomrÂdet i 1930-Ârs dikningsfˆretag. Utbredningen av vÂtmarken beror av vilket 
vattenstÂnd den tillÂts ha. Vid medelvattenfˆring blir utbredningen 0,6 ha medan den vid vÂrflˆden 
blir 2 ha. Runt vÂtmarken kommer andra marker att pÂverkas och vid MQ berˆrs 12 ha d.v.s. arean 
som pÂverkas totalt blir 12,6 ha. 

Metod 

Val av undersökningsområde 
Arbetet appliceras pÂ ett avrinningsomrÂde som str‰cker sig frÂn Kastlˆsa i v‰ster tv‰rs ˆver Stora 
Alvaret mot ˆster d‰r det begr‰nsas av ÷stra landborgen. I detta avrinningsomrÂde valdes ett 
mindre omrÂde ut av L‰nsstyrelsen i Kalmar l‰n som undersˆkningsomrÂde fˆr frÂgest‰llningen i 
arbetet. I undersˆkningsomrÂdet har vissa punkter l‰ngs det nord-sydgÂende diket valts ut som 
m‰tpunkter, A-E. Sˆder om punkten E finns m‰tpunkten F, som ‰r en str‰cka l‰ngs PenÂsab‰cken. 
Det ovan beskrivna avrinningsomrÂdet delades in i tvÂ mindre, norra och sˆdra, baserat pÂ 
kartmaterialet i VÂtmarksinventeringen (Hylander, 1993). 
 

      
 

Fig. 3. Bilden visar placeringen av m‰tpunkterna A-E   
och str‰ckan F, samt nÂgra punkters hˆjd ˆver havet.  
VattenhÂlen ‰r markerade med en fyrkant pÂ bilden. 
(Grundkartan utgˆrs av ekonomiska kartan 2000). 
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Fältstudie 
M‰tningar av vattenflˆdet med hj‰lp av den s.k. apelsinmetoden i det nord-sydgÂende diket (A-E) 
gjordes fem gÂnger under perioden januari till april 2002. Ett medelv‰rde ber‰knades frÂn de fem 
m‰ttillf‰llena. Bottensubstratet noterades. Dikets vattendjup och bredd m‰ttes och botten 
hˆjdavv‰gdes med ett hˆjdavv‰gningsinstrument.  
En str‰cka l‰ngs med PenÂsab‰cken (F) hˆjdavv‰gdes och d‰r m‰ttes ‰ven jorddjupet med ett 
jordspjut fˆr att en profil ˆver markens samt b‰ckbottnens nivÂ ˆver havsytan skulle kunna 
konstrueras och sammanfˆras med profilerna i 1930-Ârs df. FrÂn mitten av Triberga-Alby mosse 
till PenÂsab‰ckens utlopp genom ÷stra landborgen, har landsv‰gen hˆjdavv‰gts fˆr att dikets 
bottennivÂ skulle kunna korreleras med kartan frÂn 1930 Ârs dikningsfˆretag. Hˆjdavv‰gningen 
utgick frÂn 2 k‰nda fixpunkter i rikets hˆjdsystem 1970. En triangelpunkt 12,94 m.ˆ.h., norr om 
Triberga, vid kvarnen och en avv‰gd punkt pÂ Hulterstad kyrka 12,63 m.ˆ.h. B‰gge h‰mtades frÂn 
ekonomiska kartan 046 19 4G 1j Hulterstad. 
Ett i kalkstenen spr‰ngt hÂl (II) avv‰gdes med avseende pÂ vattennivÂn. FrÂn Maria Stein (muntl.) 
inh‰mtades uppgifter rˆrande vattennivÂn i ett motsvarande hÂl (I) i Triberga borg (se Fig.4). 
Utmed v‰gen norr om Hulterstad kyrka noterades att jordbruksmarken sˆder om v‰gen var 
t‰ckdikad. 
FrÂn perioden oktober 2001 till februari 2002 togs fotografier ˆver olika vattenbem‰ngda marker i 
undersˆkningsomrÂdet. 
AvrinningsomrÂdenas areal ber‰knades med hj‰lp av jordartskartbladet 4G Kalmar SO/4H Runsten 
SV och Hydrogeologiska kartan ˆver Kalmar l‰n. 

Litteraturstudie 
Litteraturstudien bestÂr av facklitteratur inom hydrologi och hydrogeologi och av litteratur som 
berˆr ÷land eller undersˆkningsomrÂdet specifikt.  
Muntlig kontakt har tagits med experter inom hydrologi, hydrogeologi och personer med 
fˆrdjupade kunskaper om ÷land, se referenslistan. FrÂn dessa referenser har en del av formlerna 
liksom m‰tdata inh‰mtats. 
 
I litteraturstudien ingÂr ‰ven kartmaterialet fˆr 1848-Ârs och 1930-Ârs dikningsfˆretag. De 
mark/dikesprofiler och hˆjddata som anges pÂ kartan tillhˆrande 1930-Ârs df har anv‰nts fˆr att fÂ 
en uppfattning om tidigare vattennivÂer i undersˆkningsomrÂdet samt vilka omrÂden som berˆrs 
vid olika d‰mningsnivÂer. D‰mningsnivÂerna har satts frÂn 1 m till 3 m med 0,5 meters intervaller 
och ritas in pÂ 1930-Ârs df profil ˆver dikesbotten och omgivande mark. NivÂerna ˆverfˆrs till en 
plankarta. Samma procedur genomfˆrs fˆr str‰ckan F. Metoden exemplifieras i bilaga 1.  

 

Fig.4.  Lilla bilden visar var pÂ ÷land 
undersˆkningsomrÂdet ‰r bel‰get. 
Stora bilden visar avrinningsomrÂdets 
begr‰nsning och de olika mossarnas 
placering samt dikenas str‰ckning.  
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Beräkningar i arbetet 
Formler 
 
F1. Q = a s ν 

Q = vattenfˆringen (m3/s = 1000 l/s) 
a = arean, dvs. hˆjden multiplicerat med bredden hos vattendraget (m2) 
ν = hastigheten (m/s) 
(ThorÈn, muntligen) 
 

F2. Q/N = Specifik avrinning (l/s/km2 eller mm/Âr)  
N = avrinningsomrÂdet (km2) 
(ThorÈn, muntligen) 
 

F3.  A = 22,5 + 29T (Tamms formel) 
A = evapotranspirationen (mm)  
T = Ârsmedeltemperaturen (°C) 

 (Knutsson, 1995) 
 
F4.  Korrigerad nederbˆrd ñ evapotranspirationen = nettonederbˆrden 
 (Pousette, 1974) 
 
F5.  MHQ = MQ (1,3 + 17,5/N + 29/Pk + 3,5) 

MHQ = normalhˆgvattenfˆring 
MQ = medelvattenfˆring 
Pk = andelen sjˆyta av avrinningsomrÂdet i % 

 (Rangsjˆ, muntligen) 
 
F6.  QK2 = g s a3/t 

QK = kritisk strˆmning 
t = bredden pÂ vattendraget  
(Rangsjˆ, muntligen) 
 

F7.  En faktor pÂ 31,5576 har anv‰nts dÂ l/s/km2  
 har omr‰knats till mm/Âr. (Alexandersson, muntligen)  

 
Ber‰kningar av medelvattenfˆringen i det nord-sydgÂende diket har gjorts tillsammans med 
Rangsjˆ (Jordbruksverket), liksom ber‰kningen av kritisk strˆmning. Den ber‰knas pÂ vattendraget 
en meter ovanfˆr det st‰lle d‰r vattnet passerar ett ˆverfall ner till en l‰gre nivÂ. 

Resultat  
AvrinningsomrÂdet Kastlˆsa till ÷stra landborgen innesluter alla vattendrag och vÂtmarker i 
omrÂdet (undantaget Triberga-Alby mosse) och det best‰ms till 40 km2. De tvÂ 
delavrinningsomrÂdenas (se fig.3) area ‰r 16,3 km2 respektive 20,4 km2. Efter studier av dikets 
bottennivÂer, med bÂde f‰ltm‰tningar och kartmaterial, framkom att m‰tpunkten C ‰r den n‰st 
l‰gsta i diket medan punkten E2 ‰r den l‰gsta. 
Enligt Alexandersson (muntl.) ‰r den korrigerade Ârsmedelnederbˆrden fˆr perioden 1992ñ2001 
566 mm vid SMHI:s nederbˆrdsstation i Kastlˆsa. Med en Ârsmedeltemperatur pÂ 7uC pÂ ÷lands 
sˆdra udde perioden 1971ñ2001 ber‰knas evapotranspirationen till 437 mm/Âr med hj‰lp av F3. 
Detta ger en nettonederbˆrd av 129 mm/Âr och omr‰knat till specifik avrinning (F2) ger det 4,08 



 

 12

l/s/km2. Flˆdet, Q, bÂde medel och det hˆgsta uppm‰tta v‰rdet i det nord-sydgÂende diket framgÂr 
av tabell 1.  
Vid ett besˆk i undersˆkningsomrÂdet i mitten av januari noterades att vattenstÂndet och 
hastigheten var hˆg, framfˆr allt i PenÂsab‰cken. I punkten E3 uppskattades vattendjupet till 
mellan 0,25 och 0,30 meter, men hastigheten var inte m‰tbar dÂ den var stˆrre ‰n en meter per 
sekund. Fˆr str‰ckan F finns endast ett m‰ttillf‰lle, 10/4 och medelvattenfˆringen fˆr hela str‰ckan 
uppm‰ttes till 97,5 l/s. En meter uppstrˆms den plats d‰r PenÂsab‰cken faller ˆver i diket 
best‰mdes bredden till 5 meter och djupet till 0,06 meter. DÂ kritisk strˆmning, QK2, fˆr denna 
plats ber‰knas enligt formel F6, blir resultatet 230 l/s. PÂ samma plats har flˆdet i f‰lt uppm‰tts till 
99 l/s. En ber‰kning baserad pÂ 0,25 meters djup och 5 meters bredd ger enligt F6 ett flˆde av 
1950 l/s. Medelvattenfˆringen, MQ utr‰knad med formel 5 fˆr PenÂsab‰cken utan sjˆyta blev 163 
l/s. Fˆr profil och kartskiss ˆver str‰ckan F h‰nvisas till bilaga 1. 
VattenhÂl II ligger med sin ˆveryta pÂ 14,67 m.ˆ.h. och botten pÂ 13,66 m.ˆ.h. Vattenytans 
nivÂfˆr‰ndring kan ses i tabell 2 nedan. 
 
 
Tabell 1. Tabellen visar de fem m‰tpunkterna och det nord-sydgÂende dikets bottennivÂ i meter ˆver havet. 
Q redovisas i liter per sekund vid medelvattenfˆring och hˆgsta uppm‰tta vattenfˆring samt datum fˆr det sistn‰mnda. 
Fˆr A, B, C, E2 och E3 finns fem m‰ttillf‰llen av flˆdet, 9/2, 15/2, 26/3, 10/4 och 20/4.  
D och E1 har m‰tts vid de tre sista m‰ttillf‰llena.  
 

M‰tpunkt m.ˆ.h Q medel l/s 
Q hˆgsta 
l/s 

Datum fˆr Q 
hˆgsta 

A 9,74 15 30 020209
B 8,51 320 630 020209
C 8,16 250 780 020215
D 8,32 7 8,5 020326
E1 8,1 9 9,8 020410
E2 7,24 330 780 020326
E3 8,42 410 605 020215
 
 
Tabell 2. Tabellen visar vattennivÂer i vattenhÂl II vid olika m‰ttillf‰llen. 
 

Datum Vattenytan i 
m.ˆ.h. 

020215 14, 68 
020326 14,67 
020410 14,56 
020420 14,55 

 
En profil ˆver grundvattenytan frÂn Kastlˆsa till Hulterstad kyrka i enlighet med Hydrogeologiska 
kartbladet ˆver Kalmar (Pousette et. al., 1981) kan ses i fig. 2 och en profil ˆver grundvattenytan 
frÂn vattenhÂl II till ÷stra landborgen strax sˆder om kyrkan kan ses i fig. 5. 

Diskussion 
Tidigare grundvattennivÂer pÂ ÷land kan spÂras under fˆruts‰ttning att dokumentation finns. I 
Lundqvists (1928) îStudier i ÷l‰ndska myrmarkerî finns uppgifter om bland annat lagerfˆljder och 
jordartsinnehÂll i drygt 60 vÂtmarker och i det finns ocksÂ v‰rdefull information om vÂtmarkernas 
utbredning och ett tidigare vattenstÂnd.  
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Lantm‰teriets kartor och dokument som rˆr ‰ldre dikningsfˆretag ‰r en annan k‰lla till information 
om hur vattnet rˆrt sig och vilka nivÂer som grundvattnet i jord mˆjligen har haft.  
 
Enligt Pousette (muntligen) ‰r det troligt att grundvattennivÂn ligger i anslutning till dikesbotten. 
Med tillgÂng till profilkartor eller motsvarande uppgifter, som visar den botten ett dike eller en 
b‰ck har innan fˆretaget, kan man fÂ en uppfattning om grundvattennivÂns tidigare l‰ge. I handling 
3*0069 (Triberga df 1892, Lantbruksenheten) uppges att syftet med nydikningen, i mitt 
undersˆkningsomrÂde, ‰r att dr‰nera vattenskadad mark och man vill gÂ ner till 1,2 meter som 
djupast. I dikningsfˆretaget 1848 (Lantm‰teriet) gr‰vde man till 1 meters djup i medeltal och i 
1930-Ârs df (Lantbruksenheten) fˆrdjupade man enligt profilkartorna diket ytterligare 0,4 meter i 
medeltal.  
Jordbruksmarken, i vilken dikena ‰r dragna, omtalas i handling 3*0069 (Triberga df 1892, 
Lantbruksenheten) som den îvattenskadade markenî vilket ‰r en naturlig fˆljd av den dÂliga 
dr‰neringsfˆrmÂgan hos jordarten. Jag tolkar beskrivningen sÂ att grundvattnet stod ˆver eller i 
anslutning till markytan vid vÂr- och hˆstflod, vilket i sin tur beror pÂ att den leriga mor‰nen har 
dÂlig infiltrationsfˆrmÂga. Vatten fanns i marken ‰ven under de torrare delarna av Âret ‰ven om det 
dock inte ‰r troligt att jorden varit s‰rkilt m‰ttad under sommaren. Med de bÂda dikningsfˆretagen 
1848 och 1930 s‰nkte man grundvattennivÂn, enligt mitt resonemang ovan, ungef‰r 1,6 meter. Att 
man blev tvungen att gˆra om utdikningen tyder pÂ att vattennivÂn innan 1930 mÂste ha legat hˆgt 
trots dikningen 1848.  
 
Vid en f‰ltbesiktning i februari sÂg jag inget vatten i ytan pÂ jordbruksmarken rakt v‰sterut frÂn 
kyrkan (ca en kilometer), men ute pÂ betesmarken stod vattnet i markytan. Jag noterade att det rann 
mycket vatten ur t‰ckdikningsrˆren placerade ungef‰r 0,5 meter under markytan i 
jordbruksmarken. Min uppfattning ‰r att dessa fungerar som s‰nktrattar fˆr vattnet i marken och ju 
torrare marken ovanfˆr blir desto l‰ngre bort h‰mtas vattnet till dr‰neringsrˆren tills 
grundvattenytan stÂr i vÂg med rˆren. Detta medfˆr att grundvattenytan lutar brantare i hela 
omrÂdet ner mot diket ‰n om marken inte varit dr‰nerad. Jag fˆrmodar att det mesta av vattnet 
rinner mellan mor‰nen och berggrundsytan ner till diket eftersom jag inte sÂg nÂgon direkt 
ytavrinning frÂn jordbruksmarken. Dras en horisontell linje, som motsvarar grundvattenytan, 
mellan vattenhÂl II och dikesbotten kommer grundvattenytan att hamna i de ˆversta 0,5 meterna av 
berggrunden (se fig.5). Om berggrunden under mor‰nen ‰r sprickrik och sprickriktningen ‰r sÂdan 
att vattnet rinner mot ˆster kan det betyda att vattnet i betesmarken snabbt dr‰neras n‰r trycket frÂn 
vattnet i jordbruksmarken fˆrsvinner av t‰ckdikningen. Stˆd fˆr mitt resonemang tycker jag mig 
ha, efter att ha noterat att vattnet i betesmarken minskade kraftigt frÂn den 26 mars till den 10 april. 
Avdunstningen frÂn en ˆppen vattenyta ‰r 3 mm/dygn (Rangsjˆ, muntligen) och ber‰knat pÂ de 10 
m2 som ‰r arean av vattenhÂl II och antalet dagar blir det 450 liter som avgick via avdunstning. 
Antalet liter som ífˆrsvanní under de 15 dagarna var 1100 vilket inneb‰r en skillnad pÂ 650 liter 
som mÂste ha runnit ut ur nedre delen av vattenhÂl II via sprickor i kalkstenen. Pousette (1972) 
anser att det ‰r god kontakt mellan den ovan liggande mor‰nen och berggrundsytan pÂ grund av 
dennas sprickighet. Av den anledningen infiltreras stˆrre delen av nettonederbˆrden ner i 
berggrunden och bara n‰r den ‰r helt uppfylld kan vattnet rinna av som ytvatten. V‰rdena som jag 
har fÂtt fram i mina m‰tningar ute i f‰lt st‰mmer med detta resonemang.  
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Fig. 5 Figuren visar grundvattennivÂns ungef‰rliga l‰ge i en principskiss ˆver profilen jordbruksmarken till det nord-
sydgÂende diket. 
 
Mellan m‰tpunkt B och D ungef‰r 500 meter norr om Hulterstad kyrka ansluter ett dike v‰ster ifrÂn 
till det nord-sydgÂende diket. M‰tpunkt D ligger hˆgre i fˆrhÂllande till m‰tpunkt C, vilket inneb‰r 
att vattnet lika g‰rna kan ta en nordlig v‰g som en sydlig v‰g. Det troliga ‰r att vattnet delar pÂ sig. 
Vid m‰tpunkt D har i f‰lt noterats att vattnet rinner sˆderut men det rinner mycket lÂngsamt och 
vattnets djup ‰r litet. Ungef‰r 45 procent av vattnet i det 40 km2 stora avrinningsomrÂdet rinner ut i 
punkt C vid medelvattenfˆring , medan resten rinner ut i E2. Flˆdet i diket vid punkten E1 ‰r 9 l/s 
j‰mfˆrt med PenÂsab‰ckens (E3) 410 l/s i medeltal fˆr m‰tperioden. Det nord-sydgÂende diket 
rinner samman med PenÂsab‰cken i punkten E2, sÂ detta mÂste inneb‰ra att det mesta av vattnet i 
jordbruksmarken dr‰neras genom ÷stra landborgen i punkten C. Enligt Rangsjˆs (2002) 
ber‰kningar (delrapport Hulterstad) ‰r medelvattenfˆringen 1900 l/s i diket ˆster om punkten C, dÂ 
ingÂr visserligen ytterligare 6 km2 som avvattnas i diket, men det ger ‰ndÂ en indikation pÂ hur 
mycket vatten som kan rinna ut den v‰gen. 
 
Mark & Vatten Ingenjˆrerna AB har r‰knat fram ett v‰rde pÂ 192 l/s fˆr ett medelÂr som ‰r baserat 
pÂ m‰tstationen Strˆmmen. V‰rdena d‰rifrÂn har sedan applicerats pÂ avrinningsomrÂdet utan att 
flˆdesm‰tningar gjorts i f‰lt och jag anser att v‰rdena av den anledningen tangerar den ˆvre delen 
av den ber‰knade ytvattenavrinningen. V‰rdena motsvarar en nettonederbˆrd av 151 mm/Âr eller 
4,8 l/s/km2. Formel F5 gav medelflˆdet 163 l/s enligt de v‰rden jag anv‰nt, vilka ‰r h‰mtade frÂn 
SMHI:s siffror och de motsvarar 129 mm/Âr eller  4,08 l/s/km2. Ytvattenavrinningen ‰r enligt 
Pousette och Mˆller (1972) 120ñ150 mm/Âr medan Brandt et. al. (1994) uppger den till 200 mm/Âr, 
vilket inneb‰r att de v‰rden jag har fÂtt fram ligger i den nedre delen av den ber‰knade 
ytvattenavrinningen. Skillnaden i v‰rdena mellan Pousette och Mˆller (1972) och Brandt et. al. 
(1994) beror enligt Alexandersson (muntligen) pÂ att nederbˆrdsm‰ngderna ˆkat under de senaste 
30 Âren och Pousette bygger sina siffror pÂ data frÂn 1901 till 1960.  
 
Inga studier har hittills, mig veterligen, gjorts som i stˆrre skala undersˆkt hur mycket vatten som 
faktiskt rinner av pÂ ytan under vÂr och hˆst och om ett hindrat utflˆde skulle ge nÂgon markant 
effekt pÂ grundvattenbildningen. Med tanke pÂ att det ‰r mÂnga hektar vÂtmarker pÂ hela ˆn som 
utdikats tror jag att man fˆr‰ndrat vattenbalansen pÂ ett sÂ radikalt s‰tt att det ‰r svÂrt att Âterst‰lla 
grundvattnet till nivÂer som en gÂng funnits. Stora alvaret har aldrig hyst nÂgra stˆrre vÂtmarker pÂ 
grund av de geologiska fˆruts‰ttningarna, utan vÂtmarkerna har varit lokaliserade till s‰nkor mellan 
mor‰nhˆjder eller svallgrus pÂ Alvaret och utefter ÷stra landborgens v‰stra sida. Allt vatten kan 
inte ha varit inst‰ngt pÂ insidan av strandvallarna utan jag anser, efter att ha studerat kartorna, att 
det funnits naturliga utlopp sÂsom PenÂsab‰cken, utmed hela ÷stra landborgen. Detta tillsammans 
med att dikningsfˆretagen bˆrjade tidigt och kanske pÂgÂtt lÂngt innan 1600-talet sÂ ‰r det ‰r svÂrt 
att veta vilken grundvattennivÂ som ‰r den ír‰ttaí.   
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Fˆr mig framstÂr det klart att sˆdra ÷land tˆms pÂ sitt vatten under vÂrfloden genom dikena. Man 
har genom dikningsfˆretagen ˆppnat upp mÂnga fler st‰llen fˆr vattnet att passera genom ÷stra 
landborgen. Genom att r‰ta ut befintliga vattendrag eller skapa raka diken eller kanaler frÂn bˆrjan 
har man minskat mˆjligheten till ˆkad uppehÂllstid fˆr vattnet. I ett meandrande vattendrag med 
fukt‰ngar, mader och k‰rrmarker finns stˆrre mˆjlighet till bromsande effekt pÂ vattnet. En ˆkad 
uppehÂllstid skapar stˆrre mˆjligheter till infiltration i den omgivande marken. Fˆr sˆdra ÷lands 
del betyder det en mˆjlighet till minskad ytavrinning om man kan kombinera detta med en hindrad 
avrinning i dikena genom ÷stra landborgen. Stˆrre sammanh‰ngande vÂtmarker har man stˆrst 
fˆruts‰ttningar att fÂ utmed ÷stra landborgens insida (mot v‰ster), vilket dels beror pÂ att ˆn lutar 
Ât det hÂllet och dels beror pÂ att h‰r finns de r‰tta geologiska fˆruts‰ttningarna att hejda vattnet. 
Strandvallen ‰r utmed sin insida pÂ mÂnga st‰llen kl‰dd med dy som inte sl‰pper genom vatten. 
Mor‰nen bredvid och under strandvallen ‰r lerig och har dÂlig infiltrationsfˆrmÂga och dessa bÂda 
faktorer medfˆr att vattnet blir kvar pÂ insidan. Triberga-Alby mosse ‰r ett bra exempel pÂ en sÂn 
naturligt uppd‰md vÂtmark.  
 
I mitt undersˆkningsomrÂde skulle man kunna Âstadkomma nÂgot som liknar Triberga-Alby mosse 
under fˆruts‰ttning att man helt pluggar igen diket vid m‰tplats C och vid utloppet fˆr 
PenÂsab‰cken (E2). T‰pper man igen utloppen fÂr man en d‰mningsnivÂ av tre meter i E2 och 
detta skulle n‰stan koppla samman vÂtmarken vid str‰ckan F och Triberga-Alby mosse med 
varandra. Stora delar av mor‰nmarkerna skulle vÂrar och hˆstar stÂ under vatten och pÂ lÂng sikt 
n‰r berggrundsmagasinet ‰r pÂfyllt och hÂller en hˆgre grundvattennivÂ Âret om, skulle man ‰ven 
fÂ ytvatten Âret om. ƒven vid en d‰mningsnivÂ av tvÂ meter skulle ganska stora marker pÂverkas, 
d‰r s‰nkor i markytan skulle fÂ ˆppna vattenspeglar och resten skulle ha en vattenyta strax under 
markytan. Detta ‰r dock inte gˆrligt i detta omrÂde eftersom den mark som skulle hamna under 
vatten anv‰nds som jordbruksmark. Till och med en hˆjning av vattnet med 1,5 meter pÂverkar 
marken sÂ att den blir blˆtare under vÂr och hˆst och pÂ sÂ vis fˆrsvÂras markanv‰ndningen. Syftet 
med dikningsfˆretaget 1930 var att dr‰nera ytterligare en meter. D‰mmer man en meter vid 
utloppet E2 kommer det inte ha nÂgon m‰rkbart hˆjande effekt pÂ grundvattnet, inte ens pÂ lÂng 
tid. Detta beror pÂ att vattnet i marken ‰ndÂ kommer att dr‰neras mot diket eftersom det ‰r d‰r det 
l‰gsta trycket finns. Med en meters ˆverfall kommer ˆverskottet att rinna ut genom ÷stra 
landborgen medan en d‰mning med 1,5 till 2,5 meter gˆr att vattnet pressas hˆgre upp innan 
ˆverfallet. Detta ger en stˆrre effekt uppstrˆms i diket eftersom vattnet inte kan komma framÂt 
mÂste det bˆrja breda ut sig ˆver en stˆrre area. 
 
Ett omrÂde som d‰remot inte skulle pÂverkas negativt, som jag ser det, av en d‰mning i mitt 
undersˆkningsomrÂde ‰r str‰ckan F l‰ngs PenÂsab‰cken. Stˆrre delen av marken anv‰nds som 
betesmark fˆr fr‰mst nˆtkreatur. Under den period som jag har varit i undersˆkningsomrÂdet har 
stˆrre delen av marken i anslutning till b‰cken varit mycket blˆt och liknat en enda stor v‰te. 
PenÂsab‰cken ansluter naturligt till en vÂtmark l‰ngre sˆderut och 200 meter v‰ster om utloppet 
genom ÷stra landborgen ligger ytterligare en v‰te som har sin avrinning i diket.  
En fˆr‰ndring av hela omrÂde F  till en vÂtmark ‰ndrar sÂledes inte landskapsbilden.  
 
Som man kan se pÂ profilen ˆver str‰ckan F (bilaga 1) sÂ skiljer det 2,6 meter i hˆjd mellan den 
l‰gsta punkten i dikesbotten fram till vÂtmarken i sˆder. B‰cken stupar brant mot dikesbotten och 
om man ska d‰mma PenÂsab‰cken fˆreslÂr jag d‰rfˆr att man gˆr det 20 till 30 meter innan b‰cken 
faller ˆver i diket och att man gˆr en lÂng fˆrd‰mning som innesluter den blivande vÂtmarken. 
Vallen som ska innesluta vÂtmarken bˆr bˆrja minst 10 meter innan punkten E1 och sedan fˆlja 
dikeskanten mot punkten E3 fˆr att sedan ansluta mot ÷stra landborgen (se bilaga 1). PÂ platsen 
finns redan vallar av kalkstensflis frÂn dikningsfˆretaget 1930 och de skulle kunna utnyttjas till 
d‰mningsvall och ingÂ som en naturlig del i landskapet. D‰mningsvallen bˆr konstrueras sÂ att den 
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klarar att ta emot de stora vattenm‰ngder som passerar pÂ vÂren. En ber‰kning av kritisk strˆmning 
med vattendjupet  0,25 m ger en vattenm‰ngd av 1950 l/s. 
Genom d‰mningen skulle man inte ÂterfÂ nÂgra tidigare grundvattennivÂer i hela 
undersˆkningsomrÂdet, men man skulle ˆka uppehÂllstiden fˆr vattnet i PenÂsab‰cken. Det ringa 
jorddjupet, i medeltal 12 cm, gˆr att vattnet troligen kommer att avdunsta sommartid. Det stˆrsta 
djupet i omrÂde F uppskattades till 60 cm i en vall och vid en provtagning med jordspjut i marken 
gick det bara att komma ner en lite bit. Troligen ‰r bildningen en liten strandvall pÂ tv‰rs mot ÷stra 
landborgen och materialet i botten utgˆrs av klapper. 
Om hela omrÂdet F har samma uppbyggnad d.v.s. kalkstensh‰ll, klapper och finkorniga 
svallsediment finns inte stora fˆruts‰ttningar fˆr nÂgon stˆrre grundvattenbildning i jorden. Genom 
att d‰mma och skapa en vÂtmark hindras dock den snabba avrinningen i b‰cken och tiden fˆr 
vatten i marken fˆrl‰ngs och genom denna process h‰vdar jag att man skapar en ˆkad 
grundvattenm‰ngd och d‰rmed mer ytvatten. 
Jag har inte inh‰mtat nÂgra uppgifter om sj‰lva b‰cken ‰r vattenfˆrande sommartid men min 
gissning ‰r att det i sÂ fall ‰r ytterst lite vatten i den. Enligt ber‰kningarna fˆr kritisk strˆmning var 
den teoretiska m‰ngden vatten i b‰cken 230 l/s medan den i f‰lt uppm‰tta m‰ngden var 99 l/s och 
detta skulle kunna stˆdja mitt antagande.  
En stˆrre sammanh‰ngande vÂtmark pÂ denna plats fyller nog stˆrst funktion fˆr v‰xter, insekter, 
groddjur och kanske kan det fylla nÂgon fÂgelarts behov. PenÂsab‰cken ‰r svagt eutroft pÂverkad 
frÂn omgivande marker och en l‰ngre uppehÂllstid kanske kan hj‰lpa till att rena vattnet innan det 
rinner ut i ÷stersjˆn.  
Betade vÂtmarker ‰r enligt Svensson och Glimsk‰r (2001) s‰rskilt artrika. Eftersom jorddjupet ‰r 
sÂ ringa i omrÂdet kommer marken runt b‰cken att torka upp under sommaren, ‰ven vid en 
d‰mning. D‰rfˆr finns det inget som hindrar att man sl‰pper pÂ nÂgot annat betesdjur som kanske 
inte ‰r lika fˆrtjust i att gÂ i vatten som nˆtkreaturen. Betesdjuren ‰ter olika typer av v‰xtlighet, 
d‰rfˆr l‰mnas vid v‰xelbete inte lika mycket obetade tuvor vilket medfˆr att arter som fˆredrar en 
v‰lbetad mark kommer att trivas b‰ttre, dessutom minskas risken fˆr parasitangrepp. 
 
Ytterligare ett sk‰l att inte d‰mma pÂ v‰stra sidan av ÷stra landborgen skulle vara att den vÂtmark 
som l‰nsstyrelsen funderar pÂ att d‰mma upp och utˆka inte skulle fÂ nÂgon tillrinning eftersom 
man ‰r tvungen att t‰ppa till utloppet vid C om man ska ha ut nÂgon effekt av en d‰mning.  

Slutsatser gällande undersökningsområdet 
Det var inga stˆrre svÂrigheter att finna material som kan Âterge ett ungef‰rligt l‰ge fˆr 
grundvattnet innan dikningarna. Enligt profilerna i dikesfˆretagen frÂn 1848 och 1930 skulle 
grundvattennivÂn naturligt ligga 1,4 meter hˆgre ‰n idag dÂ den ligger strax under dikets botten. 
Det tog tid att s‰nka grundvattnet och flera dikningsfˆretag mÂste genomfˆras fˆr att en 
Âstadkomma s‰nkning. Det kommer att ta tid att Âterskapa grundvattennivÂerna vid en d‰mning 
och hˆjning av vattennivÂn i diket. Vatten ovanfˆr markytan ‰r dock mˆjligt att ÂterfÂ om man 
d‰mmer ˆver 2 meters nivÂn eller om man st‰nger igen utflˆdet genom ÷stra landborgen. PÂ sikt 
kan man kanske t.o.m. skapa en vÂtmark med vatten ovan markytan Âret om, sÂsom Triberga-Alby 
mosse. Priset ‰r en oanv‰ndbar jordbruksmark. 
En d‰mning av PenÂsab‰cken ser jag d‰remot ingenting negativt med. Man skapar mer vatten 
under de blˆtare perioderna av Âret, vilket ˆkar mˆjligheterna fˆr biologisk mÂngfald och 
kv‰vereduktion, samt ger fˆrhoppningsvis mer vatten till betesdjuren under den senare, torrare 
delen av Âret. 
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Slutsatser gällande södra Öland 
 

• Kan man återställa grundvattnets nivå på västra sidan om Östra landborgen till en tidigare 
nivå genom att minska eller hindra utflödet i Krondikena? 

 
ñ Ja, kanske.  
Tveksamheten beror pÂ att man fˆrst mÂste best‰mma sig fˆr vilken nivÂ man avser att Âterst‰lla 
till, nivÂn innan det senaste dikningsfˆretaget eller ‰nnu tidigare nivÂ. Min uppfattning ‰r att man 
mÂste undersˆka varje omrÂde, d‰r man gÂtt igenom ÷stra landborgen, var fˆr sig med avseende pÂ 
hur grundvattennivÂerna sett ut tidigare. Teoretiskt sett ‰r det inga problem att t‰ppa igen dikena 
och pÂ sÂ vis hindra avrinningen och skapa stˆrre vÂtmarksomrÂden. Om man gjorde detta pÂ hela 
sˆdra delen av ˆn skulle man sÂ smÂningom hˆja grundvattennivÂn i berggrunden, vilket skulle 
medfˆra mer vatten pÂ sˆdra ÷land. Pousette uppgav vid en muntlig kontakt att sett ˆver ett par 
hundra Ârs tid skulle grundvattenhˆjningen ‰ven pÂverka den i v‰ster bel‰gna grundvattendelaren i 
vertikalt led sÂ att den hˆjs. En minskning av ytvattenflˆdena genom Krondikena ‰r naturligtvis 
b‰ttre ‰n att vattnet bara rinner rakt ut i havet, men hur mycket mer grundvatten man skulle fÂ kan 
jag omˆjligen ha nÂgon uppfattning om. Fˆr att fÂ en b‰ttre uppfattning om hur mycket mer 
grundvatten som skulle kunna bildas och magasineras i sˆdra ÷lands berggrund, skulle det behˆvas 
noggrannare m‰tningar gjorda under en l‰ngre tidsperiod.  
De stˆrsta fˆruts‰ttningarna fˆr att ÂterfÂ vattenspeglar i landskapet finns l‰ngs landborgens v‰stra 
sida. Men det ‰r viktigt att undersˆka varje omrÂde fˆr sig. Generellt sett ter sig hela sˆdra ÷land 
ganska likt, men sprickbildningen i berggrunden skiljer sig ganska mycket mellan olika platser. 
Eftersom de stˆrsta grundvattenm‰ngderna finns i berggrunden och det ‰r den nivÂn man vill hˆja 
med en fˆrd‰mning g‰ller det att vattnet har en mˆjlighet att ta sig ner. Ser man till jordarterna fÂr 
man olika resultat beroende pÂ sammans‰ttningen i omrÂdet, vid en d‰mning. ƒr det t.ex. bara 
berggrund med ett tunt jordt‰cke finns inte fˆruts‰ttningen att skapa en permanent vattenfˆrande 
vÂtmark ens om man st‰nger utflˆdet genom strandvallen. Dock skapar ‰ven en liten v‰te ˆkad 
fˆruts‰ttning fˆr biologisk mÂngfald eftersom mÂnga djur och v‰xter pÂ ÷land ‰r beroende av 
v‰xlingarna mellan v‰ta och torka under Âret.  
 

• Hur påverkar ett återställt grundvatten dagens markanvändning? 
 
Om det ‰r jordbruksmark pÂ en lerig mor‰n eller annan dÂligt vattenfˆrande mark kommer ett 
hˆgre vattenstÂnd i marken medfˆra problem fˆr den som ska bruka marken. Fˆljderna fˆr 
brukaren kan bli fˆrsenad sÂdd och skˆrd och stˆrre svÂrigheter att kˆra med tunga 
jordbruksfordon pÂ markerna. Ett tungt fordon pÂ en vattenbem‰ngd mark medfˆr en kompaktion 
av jorden pÂ sikt. Ytterligare en negativ pÂverkan ‰r den som kan ske pÂ bruks- och byv‰gar som 
kanske blir oanv‰ndbara i sitt nuvarande skick dÂ vattnet underminerar stabiliteten i dem 
 
I en betesmark gynnas d‰remot den biologiska mÂngfalden genom en ˆkad artrikedom eftersom 
mÂnga arter, bÂde v‰xter och djur gynnas av en kort gr‰ssvÂl. Nˆtkreatur kan utan problem vistas i 
blˆtare marker. Med ett v‰xelbete mellan tvÂ djurslag uppnÂs ‰n hˆgre effekter. Marker som idag 
betas av djur som inte tÂl att gÂ i vatten kan kanske forts‰tta att betas, under fˆruts‰ttning att djuren 
sl‰pps pÂ lite dÂ marken torkat upp. 
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Några sista ord… 
Att fullst‰ndigt st‰nga igen utloppen i ÷stra landborgen anser jag inte vara en l‰mplig metod fˆr att 
Âterskapa grundvattennivÂer i omrÂdet eller pÂ sˆdra ÷land, eftersom det kan skapa stora konflikter 
med dem som brukar markerna. En metod som jag d‰remot tycker verkar intressant fˆr omrÂdet ‰r 
kontrollerad dränering. Den gÂr ut pÂ att man kopplar t‰ckdikningsrˆr till en brunn med en 
nivÂm‰tare. Denna reglerar avrinningen beroende pÂ flˆdet och vattenstÂndet i marken och detta 
st‰lls in manuellt. Det ˆverflˆdiga vattnet leds frÂn brunnen till ett dike. Metoden ger mer 
v‰xttillg‰ngligt vatten, men hˆjer ocksÂ grundvattennivÂn. Metoden ‰r inte fullst‰ndigt utprovad 
‰nnu men verkade enligt Rangsjˆ (muntligen) mycket lovande. Det skulle vara intressant att prova 
denna metod pÂ jordbruksmarken i mitt undersˆkningsomrÂde. En kombination av d‰mning i diket 
innan utloppet genom ÷stra landborgen och kontrollerad d‰mning i jordbruksmarken kan visa sig 
vara den b‰sta lˆsningen. 
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