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I Finland är dräneringsbehovet särskilt stort eftersom åkrarna är jämna 
och lutningen oftast är liten, jordmånen är tät och nederbörden och 
avdunstningen varierar mycket.

En bra dränering:

• ger en bra skörd
• minskar risken för markpackning
• bidrar till en god markstruktur
• underlättar planering av jorbruksarbeten
• förbättrar avkastningen på produktionssatsningen
• minskar läckaget av fasta partiklar och näringsämnen till vattendra-
gen 

Nyttan av att täckdika åkrar med öppna diken

• åkerarealen ökar
• åkerarbeten blir lättare att utföra
• underhållet av de öppna dikena uteblir
• åkerns dränering och fuktbalans blir bättre

Det är viktigt att också arrenderade åkrar hålls i skick. Det är både i 
markägarens och i arrendatorns intresse att åkerns produktionsförmåga 
upprätthålls. Fördelningen av kostnaderna för dikningen kommer 
jordbrukaren och ägaren överens om sinsemellan. Jordbrukaren kan 
ansöka om statligt investeringsstöd för dikningen.

Grundförutsättningarna för att en åker skall ge en god skörd är en bra 
dränering, rätt gödsling och kalkningen, en lämplig växtföljd samt goda 
odlingsmetoder.

TÄCKDIKNINGKostnader och stöd för täckdikning
Kostanderna för täckdikning varierar mellan 3 000–4 000 €/ha. Kostan-
derna för planering är 4–7 % av helhetskostnaderna. Man kan ansöka 
on investeringsstöd för täckdikning och för reglerad dränering från 
NTM-centralen. Stöd kan beviljas

• för täckdikning 30 % av de godtagbara kostnaderna
• för reglerad dränering 35 % av de godtagbara kostnaderna

Den godtagbara maximalkostnaden är 3,60 €/m då kringfyllnadsmateria-
let är täckdikningsgrus, krossgrus eller rörfilter. Rörfiltret bör vara minst 
tre mm tjockt. Gruslagret skall ligga minst åtta centimeter ovanför rörets 
övre kant. Om man använder kringfyllnadsmaterial, som inte fyller dessa 
villkor, är maximalkostnaden 1,90 €/m. Maximalkostnaden innehåller 
planering, material och utförandet av dikningen. Maximalkostnaden för 
reglerbrunnen och installation av brunnen är 800 €/ha.

Man kan ansöka om miljöersättning för skötsel av reglerad dränering, 
underbevattning och återanvändning av torrläggningsvattnet. 

Miljöersättning för skötsel av reglerad dränering  kan beviljas högst 
70 €/ha/år, för underbevattning och återanvändning av torrläggnings-
vattnet högst 250 €/ha/år. Åkerns jordart bör antingen vara sur sulfatjord 
(pH<4,5) och vara belägen på avrinningsområdet för Sirppujoki i Nystad 
eller Limingoviken eller på något av avrinningsområdena mellan dessa 
eller vara torvjord. Ersättning kan också beviljas om ett avtal om special-
miljöstöd har gjorts under tidigare stödperioder.

Stöd beviljas till odlaren för täckdikning av åker, som odlaren äger eller 
arrenderar. Beviljandet av stöd för täckdiknign förutsätter att det finns 
en plan, som innehåller en täckdikningskarta, en planbeskrivning, en 
arbetsbeskrivning och ett kostnadsförslag. Arbetet får påbörjas först 
efter att investeringsstödet beviljats.
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Utförande av täckdikning

Täckdikning kan vara

• ny täckdikning såsom täckdikning av en åker med öppna diken eller av 
  nyröjd mark

• förnyad täckdikning då en täckdikad åker dikas helt på nytt

• kompletteringstäckdikning då man anlägger nya grendiken mellan de 
  befintliga grendikena

• reparation av täckdikningen i samband med samhällsbyggande t.ex. byg-
  gande av vägar, järnvägar eller anläggning av elkablar eller vattenledningar

Planering

• täckdikningsplan beställs av dräneringsplanerare

• man börjar med att kartlägga området, undersöka jordmånen och de 
  hydrologiska förhållandena

• planeraren gör upp en täckdikningskarta, ur vilken framgår täckdikenas 
  placering, anläggningsdjup, dikesavstånd samt storlek och lutning på rören  

• materialförteckning, kostnadsberäkning och arbetsbeskrivning

Genomförandet

• man kontaktar en täckdikningsentreprenör

• materialen skaffar antingen byggherren eller entreprenören

• byggherren beställer arbetsutpålningen

• täckdikningen utförs av ett yrkeskunnigt team 

Den som dikar ansvarar för genomförandet och övervakningen av arbetet.  
Ansvars- och garantifrågor bör redas ut innan arbetet påbörjas. Enligt vattenla-
gen ska den projektansvarige göra en anmälan om annan en obetydlig dikning 
till NTM-centralen minst 60 dygn innan dikningen inleds.  Detta gäller också 
täckdikning ifall man täckdikar på sura sulfatjordar eller på grundvattenområ-
den. Mera information om täckdikning, planerare och entreprenörer fås på 
Täckdikningsföreningens hemsidor, www.salaojayhdistys.fi.

Lokalisering av funktionsstörningar
• en uppdaterad dräneringskarta skaffas. Den kan beställas från 
 Täckdikningsföreningen.

• täckdikena lokaliseras i terrängen

• mängden vatten som kommer ut vid utloppet under en viss tid mäts och 
 utloppsdikets förutsättnignar att leda bort dräneringvattnet utreds

• förändringarna i grundvattennivån följs med under en viss tid

• videofilming av rörsystemet, kontrollmätning av anläggningsprecisionen

Bristfällig grundtorrläggning
• vattnet från täckdikningssystemet 
  leds inte bort
• utloppen ska ligga ovanför den 
  genomsnittliga vattenytan
-> Förbättring av grundtorrläggningen

Markpackning
• marken släpper dåligt igenom vatten
• stort problem på lerjordar, men 
  förekommer också på andra jordarter
-> Kompletteringsdikning, se över 
   odlingspraxisen, odlingsväxterna

Marken sjunker ihop
• ofta på torvjordar
• förekommer oftast efter att dränerin-
  gen utförts då skiftet tagits i odling
• dikesdjupet blir grundare
-> Förnyad täckdikning

Rostfällning
• lösliga järnföreningar utfälls i förening 
  med luftens syre och täpper till rörens 
  hål, kringfyllnadsmaterialet och 
  dräneringsrören
• vanligast på nya torrläggningsområ
  den i Bottenvikens kusttrakter och på 
  järnhaltiga torvjordar
-> Spolning av täckdiken

Igenstockning av rören
• jord eller rost i röret
• röret har gått sönder eller rötter av 
  träd och buskar har vuxit in i röret
• vattnet fryser i röret på våren
-> Spolning av täckdiket, söndriga 
   ställen repareras

Anläggningsfel
• exempelvis slam i svackor i 
  täckdikena, luftfickor
• svåra att påvisa i praktiken
• täckdikena måste anläggas 
  omsorgsfullt
->Reparation av problemställen

Ytvattenproblem
• på jämna torvjordar, som leder 
  vattnet dåligt och har en stor vatten-
  hållningsförmåga
• vatten samlas i svackor
• på jämna, tillpackade lerjordar där 
  antingen ytjorden eller alven har dålig 
  vattenledningsförmåga
-> Ytvattenbrunnar, täckdikningsögon, 
   formning av åkerns yta

Orsaker till och eliminering av funktionsstörningar

Funktionsstörningar i täckdikningen
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