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Täckdikningsföreningen rf

• Grundades år 1918

• Informations- utbildnings- och intresseorganisation

• Upprätthåller ett digitalt kartarkiv (200 000 kartor)

• www.salaojayhdistys.fi

• Tidigare Dräneringscentralen - Salaojakeskus

• Finansiering: medlemsavg., projekt, Stiftelsen för 
täckdikning



• Möjliggör utnyttjande av hela vegetationsperioden

➢ underlättar jordbrukets tidsplaneringen av 

fältarbete

FUNGERANDE DRÄNERING

• Bibehåller en god markstruktur

➢ förhindrar markpackning

➢ befrämjar sprickbildning förorsakad av tjäle

och torka

➢ möjliggör en god rotutveckling

➢ befrämjar förekomsten av daggmaskar, 

som ökar förekomsten av makroporer

• Effektiverar användningen av produktionsmedel

➢ leder till kostnadsinbesparingar

Utlopp



Klimatförändringen påverkar den årliga

nederbördsmängden och avrinningen

En fungerande dränering är en viktig faktor i 

anpassningen till klimatförändringen



Täckdikningens funktion

Faktorer:

• vattenflöde, q (l/s/ha)

• torrläggningsdjup, a (m)

• vattengenomsläpplighet, K (m/dygn)

Dimensionering:

• dikesdjup, H (m)

• dikesavstånd, L (m)

• rörstorlek

markyta

Skikt med låg vattengenomsläpplighet
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VATTENLEDNINGSFÖRMÅGAN PÅVERKAS

AV JORDMÅNENS STRUKTUR

Tät jordmånGenomsläpplig jordmån



Täckdikning - funktionsprincip
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Täckdikning - tätt jordskikt 

djupare ner i marken
grendike
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Användning av tunga maskiner 

kräver åkermark i bra skick

Markpackning av åkern

försvagar växternas tillväxt

och vattenbalansen i åkern

Dränering minskar risken för 

markpackning

UTMANINGARNA ÄR MÅNGA



SKÖTSEL AV TÄCKDIKEN 

Granska täckdikningskartan

- kontrollera skalan, 1:2000, 1 cm = 20 m

- utlopp

- stamdike, grendiken, brunnar

- kartorna, som är inskannade i 

rasterformat kan överföras i 

vektorformat och det nationella 

koordinatsystemet, vilket möjliggör 

användning av gps



5. nackdike

6. granskningsbrunn

7. svacka

Det lönar sig att märka ut granskningsobjekten i 

terrängen och utföra regelbunden granskning

1. utfallsdike,

utlopp och

reglerbrunn

2. spolningsuttag

3. väg- och rådike

4. vägundergång,

trumma

och brunn



SKÖTSEL AV TÄCKDIKEN

• Granska täckdikesutloppen, avlägsna slam och växtlighet runt dem

• Granska nackdikesbrunnarna och rensa bort slam

• Granska förekomsten av slam eller rostutfällning i rören, vid behov spolning

• Granska vägundergångar och trummor så att de är hela och fria från slam

• Rensa vid behov omkretsdikena

SE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=lPuUR3HKzdg


GRUNDTORRLÄGGNING

Grundtorrläggingen skapar förutsättningar för täckdikning

• odlingsmarkens torrläggningsmån

kräver tillräckligt dikesdjup

• dikets vattenledningsförmåga

kräver tillräcklig stort tvärsnitt



Dräneringsproblem / täckdikningen i oskick

Åker med öppna diken
Den gamla täckdikningen fungerar inte 

eller för långt mellan täckdikena
Rostutfällning eller slam i röret

Ytplaning, översvämningPackningsskador

Dräneringsproblem bestående 

av flera faktorer



De allmännaste orsakerna till störningar är bristfällig 

grundtorrläggningen, dålig markstruktur, nedsjunken jord, 

ytvattenproblem, järnrikt grundvatten, som förorsakar slamproppar, 

samt rör som stockats av rötter.

Med reglbundet underhåll

minskas riskerna för funktionsstörningar



Funktionsstörningar

A. Fungerande täckdikning

B. Nedsjunken mark

C. Markpackning

D.Stoppning



Utredning vid problem
• Rita in problem på täckdikningskartan

• Lokalisera utlopp, täckdiken och brunnar

• Gräv en grop och/eller ett borrhål och 
iaktta jordart, struktur, vattentillrinning

• Gräv fram och öppna stam-/grendiket

• iaktta rost, slam i rör fogar o slitsar

• vattenströmningen i röret

• reparera röret

• Mät vattenflödet vid utloppet

• Grundvattenrör

• Videofilmning

• Anläggningsprecision

pliktjärn jordborr



Åtgärder

• Grundtorrläggning

• Kantdiken och 

ytvattenfåror

• Sköljning

• Komplettering av 

täckdikningen

• Ny täckdikning

• Ytplanering

• Ytplaning



NÄR ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT TÄCKDIKA?

• När man vill underlätta odlingen och förbättra

fuktbalansen i en åker med öppna tegdiken

• När en täckdikad åker är för våt

✓ för långt mellan täckdikena

✓ täckdikessystemet för grunt 

✓ täckdikena igenslammade eller

rostutfällning mm.



Grävande täckdikningsmaskin

• Gräver ett öppet dike upp till markytan

och lyfter jorden till sidan ovanpå markytan

• Grusningen och grusögon görs oftast direkt

via grustratten, men kan också utföras i efterskott

Plogande täckdikningsmaskin

• Maskinen drar en djupgående plog under markytan, 

som lyfter upp den, så att röret och gruset får plats

• Efter grusningen faller dikesschaktet igen

ANLÄGGNINGSTEKNIK

Åkertäckdikning utförs med olika typer av täckdikningsmaskiner

SE VIDEO

SE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=xMb_IAfzRg4
https://www.youtube.com/watch?v=oofzMuvReb4


dikningsdjup

LASERSTYRNING

Kontrollenhet

mottagare laserstrålens lutning
sändare



• Jordmånen mycket 

vattengenomsläpplig: fina mojordar 

och grovkornigare jordarter samt 

grynleror

• Jordskikt med låg 

vattengenomsläpplighet under 

täckdikena

• Åkerns lutning högst 2% vid reglerad 

dränering

• Åkerns lutning högst 1% vid 

underbevattning

• Kortare dikestavstånd än vanligt

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REGLERAD 

DRÄNERING OCH UNDERBEVATTNING

Altakastelu



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



• utbildningsmaterial

• beställning av kartor

• publikationer

• uppgifter om stöd

• kontaktuppgifer

- planerare, entreprenörer

- dikningsdisponenter

• kontraktmodeller

Tack!
Tilläggsuppgifer: www.salaojayhdistys.fi




