
Från dike till tvåstegsdike

eller något annat 

-

var, varför, hur

-

och sen?

Anuschka Heeb
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Foto: Anuschka Heeb (AH) där inget annat anges
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Välj 

rätt åtgärd på rätt plats

… och utför 

i rätt tid och ordning

• Anlägg tvåstegsdike, våtmark …

• … eller gör växtnäringsbalanser och anpassa gödsling

• anlägg skyddszoner

• se över dräneringen 

och identifiera brister 

• Markpackning?

• Kantdiken?

• Vegetation?

• strukturkalka lerjordar

• nytäckdika med kalkfilter

• …
Foto: Anuschka Heeb



Våtmark eller tvåstegsdike?

Rätt plats?

Rätt åtgärd?

Vad är problemet?

Orsaken till problemet?

Vad är syftet?

=> Bästa lösningen?
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Placera våtmarker där de 

fångar upp näring, 

men inte dämmer uppströms
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Strukturkalk

i återfyllnadsmassorna

… blir ett filter över 

täckdiknings-

ledningarna & 

förbättrar 

infiltrationen
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Strukturkalkning och kalkfilterdiken i 

Greppa fosforns pilotprojekt i Östergötland
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MW
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För att åtgärder på fält ska fungera 

behöver huvudavvattningen fungera!

HW



… förbättra dräneringen 

-
inte bara ”över”-svämning, 

men även för hög markvattennivå kan 

ge problem
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… kolla utloppen
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- 1,2 meter dräneringsdjup 

under växtsäsong

- utloppet får inte dämma täckdiken

Väldränerad åkermark är också en del i 

miljömålet Ett rikt odlingslandskap
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HW
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… tvåstegsdike

- Hur funkar det?

- Hur kommer man dit?



… rätt plats för tvåstegsdike?

Vad är 

syftet?
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Greppa fosforns mål 

& del av miljömålet 

Ingen övergödning
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… fånga upp sediment och 

fosfor …



… mer plats för 

biologisk mångfald 

i jordbrukslandskapet?
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Miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Biologisk mångfald - i diken 

eller någon annan stans?

- målkonflikter – avvägningar…



… efterlikna flödesterrasser?
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Skapa – anlägga  naturliga processer?



… minska erosionsproblem 

i dikets slänter?
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…öka kapacitet? 

När det redan 

är ”fullt” vid höga flöden

pga - exploatering?

- klimatförändring?
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… eller när  växtlighet dämmer?
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… enklare underhåll?
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Från dike till tvåstegsdike

tar tid och kostar pengar!

– Olika intressen, syften viljor?

– Finansiering? 

– Förprojektering! 

– TILLSTÅND VATTENVERKSAMHET! + ev. andra dispenser & 

tillstånd? … markavvattning, biotopskydd

– OMPRÖVNING dikningsföretag …

– Anläggningsarbete & schaktmassor!  + ev. flera dispenser & tillstånd?

– Vegetationsetablering !?!

– Framtida skötsel & underhåll ???
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Foto: AH 2015-11-06



… när ska (vill) vi anlägga?

– Olika intressen, syften viljor?

– Finansiering? 

– Förprojektering! 

– TILLSTÅND VATTENVERKSAMHET! + ev. andra dispenser & 

tillstånd? … markavvattning, biotopskydd

– OMPRÖVNING dikningsföretag …

– Anläggningsarbete & schaktmassor!  + ev. flera dispenser & tillstånd?

– Vegetationsetablering !?!

– Framtida skötsel & underhåll ???
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Foto: AH 2015-11-06



… när får vi anlägga?

– Olika intressen, syften viljor?

– Finansiering? 

– Förprojektering! 

– TILLSTÅND VATTENVERKSAMHET! + ev. andra dispenser & 

tillstånd? … markavvattning, biotopskydd

– OMPRÖVNING dikningsföretag …

– Anläggningsarbete & schaktmassor!  + ev. flera dispenser & tillstånd?

– Vegetationsetablering !?!

– Framtida skötsel & underhåll ???
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Foto: AH 2015-11-06
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Foto: AH 2014-10-14
Foto: AH 2015-11-06
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Foto: AH 2014-10-14 Foto: AH 2015-12-17

Foto: AH 2016-01-28
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Foto: AH 2014-09-02 Foto: AH 2015-12-17

Foto: AH 2014-09-02 Foto: AH 2015-12-17
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Foto: AH 2014-10-14
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Foto: AH 2014-09-02
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Foto: AH 2015-12-17
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• Samma bottennivå och samma bestämmande sektion 

• => ingen markavvattning! Ingen fördjupning, ingen högre kapacitet, 

ingen snabbare avledning av vatten, tvåstegsdiket fungerar vid 

högvatten som en våtmark och sänker vattennivån LOKALT
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Foto: Anuschka Heeb

Vägtrumma

Foto: AH 2014-12-19
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… - och sen?
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UNDERHÅLL dikena

- oavsett ett eller tvåsteg!

Foto: AH 2015-10-08


