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Specifikt 



Ordlistan 

dikesrensning - restaurering av gamla diken som med 
tiden drabbats av igenväxning eller uppgrundning. Syftet 
med dikesrensning är att återställa den vattenreglerande 
funktion diket hade när det var nytt. Rensningen kan ske 
manuellt eller maskinellt. Dikesrensning i egentlig mening 
sätts in när dikena genom igenslamning och igenväxning 
blivit alltför grunda. Det brukar inträffa 15–25 år efter att 
diket tagits upp. Rensningen inriktas mot dikenas botten. 
Dikesrensning kan behövas redan efter ett eller ett par år. 
Nedfallen jord, stenar och rötter kan tas bort manuellt. 
Maskinell rensning krävs vid större rensningar. Både 
fräsning och maskingrävning kan användas vid 
dikesrensning. Fräsning förutsätter att de gamla dikena 
kan grenslas.  

Iståndsättningsdikning innebär att gamla diken 

rensas och att det grävs nya kompletterande 

diken. Vattenvården är en del av arbetet.Efter en 

iståndsättningsdikning ökar syrehalten i  yttorven 

mikroorganismernas livsmiljö blir bättre, trädens 

näringsupptagning förbättras och trädens tillväxt 

ökar 

Kunnostusojitus. Vanhan ojitusalueen umpeen 
täyttyneiden ojien perkaus. Kunnostusojituksessa 
saatetaan myös joutua täydentämään vanhoja ojia sekä 
rakentamaan kiinteän aineksen ja ravinteiden valumaa 
vähentäviä rakenteita, kuten kaivukatkoja ja 
laskeutusaltaita. Kunnostusojituksella parannetaan 
puiden kasvua. 

Dikesrensning   Iståndsättningsdikning      Kunnostusojitu 

skyddsdikning - dikning efter slutavverkning i syfte att 
förhindra oacceptabel höjning av grundvattnet i 
skogsmark. Skyddsdikningens syfte är att dränera 
markytan så att en lämplig föryngringsmiljö åstadkoms.  

Dikningshögläggning (högläggning med 
fåror): markberedningsmetod som 
används på marker som riskerar att 
försumpas efter avverkning. Man gör 
grunda (20-50 cm) diken och av jorden 
som lyfts görs små högar. Dikena räknas 
inte som riktiga diken, finns bara för att 
dränera marken under några år efter 
avverkning. Markberedningsmetod för 
förnyelse.  Inte samma som 
skyddsdikning i SWE (men 
under skogsutbytet kom vi 
fram till att de fyllde 
samma funktion LH-
kommentar) 

Ojitusmätästys. Soilla tai soistuneilla kankailla 
käytetty maanmuokkausmenetelmä, jossa nostetaan 
taimien istutusta varten mättäitä samalla kun alueelle 
kaivetaan matalia ojia.  
 
 

Skyddsdikning   Dikningshögläggning Ojitusmätästys  



Studiebesök 

2012 Studiebesök, svenskar till Finland och 
senare finländare till Sverige (främst 
Skogscentral och Skogsstyrelse) 
 
2013 Studiebesök, vattenförvaltning, 
svenskar till Finland och senare finländare 
till Sverige (blandade projektpartners) 
 



Ett steg närmare…  

• 2013 Gemensamt förberedd exkursion för 
att sprida kunskap om dikesrensning mellan 
länderna. 

• Tomas och Karl-Gustaf kom till Bäcksjön i 
Sverige. Tillsammans med Lars och Jonas 
planerades en gemensam exkursion. 

• Några veckor senare genomfördes 
exkursionen då framförallt 
vattenvårdsåtgärder vid dikesrensning 
diskuterades en hel dag i fält 
 
 
 



Varför är dikesrensning 
intressant? 

Ändrade regler 1980-
90 talet 
 
En stor mängd med 
gamla diken. 
Rensningsbehov? 
 
Nydikning = 
Länsstyrelse 
 
Dikesrensning och 
skyddsdikning = 
anmälan till 
Skogsstyrelsen 

Förlorade kunskaper / kompetens?  



Torvmark 
Rensningsbehov? 
 
Skillnad i syn. Finland 
= Dikat område 
kompletterings diken 
OK. 
Sverige OK att rensa 
dike. 
Kompletteringsdike = 
Nydike som kräver 
tillstånd i Sverige 
 
För en svensk är 
orådet flackt, för en 
finländare har 
området bra lutning. 



Skyddsdikning 

Svenskt skyddsdike, = återväxt 
åtgärd 
 
Hade kunnat bytas ut mot 
dikeshögläggning 



Översilning 

Använda möjligheterna naturen ger 
 
I detta fall låta vattnet översila 
innan det kommer ner i dikat (som 
finns inne bland träden) 
 
 



Slamgropar och Dikesavbrott 

Slamgropar ca var 
100:e meter 
 
Dikesavbrott = 
Orensade sträckor.  
Alltid vid utlopp i sjö 
eller vattendrag.  



Presentationens slutdel: Samlade 
texter 

Flödesreglering med 

•Bottendammar och 

trummor. 

Sedimenteringsbassäng-

FIN / Slamgrop-SWE 

Vattenvårdsåtgärden som 

binder näringsämnen 

Korpi pintavalutuskenttänä 

Virtaamansäätö 

•Pohjapatoja ja rumpuja 

Laskeutusallas-FIN / 

Lietekuoppa-SWE 

Vesiensuojelurakenteita 

joka sitovat ravinteita 

Gransumpskog som 

översilningsområde 

Svenska Finska 


