
TÄCKDIKNINGENS KOSTNADER

Kostnaderna för täckdikning
är 3000-4000  € / ha

(moms 0%)

Totalkostnaderna påverkas
bl.a. av åkerns jordart, 
grusets pris och mängd



Högsta stödet för täckdikning någonsin!

I Jord och skogsbruksministeriets förordning som
träder i kraft den 16.3.2019 har investeringsstödet  
beräkningsgrund för täckdikning höjts!



Odlaren kan erhålla
investeringsbidrag

för täckdikning

STÖD FÖR TÄCKDIKNING

Stödet söks från NTM-centralen  
  https://www.salaojayhdistys.fi/fi/rahoitus/

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190262

Förutsättningen för att
erhålla bidrag är att en 

plan gjorts för 
täckdikningen

35 % för täckdikning  
40 % reglerad dränering (2020)

Plankarta
Planbeskrivning 
Arbetsbeskrivning
Kostnadsförslag

Tilläggsinformatio:



Investeringsbidrag för 
Täckdikning och 
Reglerad dränering

Stöd kan sökas för:
- Nytäckdikning
- Omtäckdikning
- Kompletteringsdikning
- Reglering av dräneringen

Stödvillkoren är följande:
Bidrag för täckdikning 35 % (1,47€/lm) + ytterligare 5 % för reglerad dränering av
de godtagbara kostnaderna, som är 4,20 € / m (1,68€/lm) och ytterligare 850 €/ha 
för reglering. Minimi bidraget är 3000 €.

Ansökningstider och krav på sökaren:
- Ansökningstiderna för strukturstöd är 
16.1-15.3, 16.3-15.8, 16.8-15.10, 16.10-15.1
- Ansökaren skall vara 18 år och ha praktisk erfarenhet av jordbruk.
- Arbetet kan inte påbörjas före ett positivt finansieringsbeslut avgivits.
- Kan också sökas för arrendejord.



Dikningsbeslut

Val av planerare 
och beställning 

av arbetet

Finansiering        
– Ansökan om 
investerings-

bidrag

Val av 
entreprenör

Tidtabell för 
genomförandet

Arbetsutpålning

Genomförande 
och övervakning

Igenfyllning av 
tegdiken och 
ytplanering

Färdighetsintyg

Ansökan om 
utbetalning av 
beviljat stöd

Effektiv odling

GENOMFÖRANDE AV TÄCKDIKNINGSPROJEKT





Rainer Rosendahl
Heli Heikkilä

 Producenter

Kopiering av text och användning av bildmaterial i skolningssyfte
eller i icke kommersiellt syfte är tillåtet, förutsatt att källan nämns

Luonnonhoidon koulutusyhdistys, Luoko ry
Täckdikningsföreningen rf

Redaktörer

Finansiär
Stödstiftelsen för täckdikning sr

(Salaojituksen tukisäätiö sr)

 Videon, animationer och foton
Rainer Rosendahl



Täckdikningsföreningen rf
Simonsg. 12 A 11
00100 Helsingfors
tel. 09-694 2100
www.salaojayhdistys.fi
salaojayhdistys@salaojayhdistys.fi

Luonnonhoidon
koulutusyhdistys, Luoko ry
Simonsg. 12 A 11
00100 Helsingfors
tel. 09- 6942990

KONTAKTINFORMATION

Stödstiftelsen för täckdikning sr
Simonsg. 12 B 25
00100 Helsingfors
tel. 0504059478
www.tukisaatio.fi


