
Figur 1.  Tidigare dikad skogsmark där dikena inte längre fungerar på avsett 
sätt. Kan detta dike åtgärdas utan att träd avverkas, och med minimal negativ 
påverkan på naturmiljön?
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Dikesrensning: 
En viktig åtgärd för att upprätthålla hög 
produktion på tidigare dikad skogsmark, som 
kräver varsamhet för bevarande av skogs-
miljön
Det finns stora områden med dikad skogsmark i såväl Finland som 
Sverige. Väl fungerande diken på blöta fastmarker, eller 
torvmarker, är en nödvändighet. I annat fall äventyras 
produktionspotentialen för såväl konventionellt industrivirke som 
biobränsle. Tyvärr är det vanligt att dikenas livslängd är kortare än 
vad som egentligen behövs (Figur 1). Det optimala vore om dikena
klarade sig under skogsbeståndets hela omloppstid (90-110 år i 
Interreg regionen). Då har man möjlighet att relativt billigt (vanligen 
6-7 kr/löpmeter dike) och med en stor och effektiv grävmaskin 
förnya dikessystemet inför plantering. Om man behöver åtgärda 
dikena tidigare, så ställs man inför en rad problem. Om en 
normalstor grävmaskin skall användas måste träden närmast diket 
avverkas för att maskinen skall ta sig fram. En sådan åtgärd är 
dyrbar. Samtidigt vet man att det är en fördel för dikenas livslängd, 
och naturmiljön, om träden nära diket kan stå kvar. De skuggar 
diket, och igenväxningen går långsamt. Det är av miljöskäl en 
fördel om påverkan på dikeskanterna blir så liten som möjligt. 
Blottlagd mineraljord urlakar näringsämnen och finpartiklar. 



Figur 3. Gripskopa med tänder och en kraftig hydraulcylinder för stängning.

Figur 2.  Basmaskinen Vimek 404R (Tidigare presenterad i ett infoblad som 
basmaskin för mekaniserad röjning). Massa 2,8 ton, längd 3,35 m, bredd 1,6 
m, vändradie också 1,6 m och markfrigång 0,4 m.

Slutsatsen är därför att om man vill kunna utföra dikesrensning 
med en helt beståndsgående maskin, som inte skadar 
dikeskanterna, och vars produktion är tillräckligt hög för att medge 
god ekonomi. Tidsstudier av dikesrensning är i planeringsstadiet, 
och här redovisas ett antal praktiska erfarenheter från 
dikesrensning med en Vimek 404R basmaskin försedd med en 
Mowi 2046 parallellkran med 5 m räckvidd (Figur 2). Basmaskinen
har extremt snäv vändradie därför att den är både midjestyrd och
hjulstyrd.

Maskinen är för arbetsuppgiften utrustad med en gripskopa som är
0,43 m bred, och som gapar maximalt 1,2 m (Figur 3). Arbetssättet 
är att börja längst uppströms i diket. Detta för att minimera den 
mängd uppslammat vatten som förs nedströms. Arbetssättet har 
den nackdelen att sikten till viss del skyms av vatten i diket (Figur 2 
och 4), men miljövinsten är stor. Gripskopan placeras längs diket 
(Figur 4), och man kan i de mest gynnsamma fallen rensa nästan 1
meter för varje grävtag, fast i genomsnitt kanske det handlar om 
0,5 m per grävtag då man alltid behöver göra vissa korrektioner. 
Om det finns en större lucka i beståndet kan maskinen placeras på 
valfritt sätt. Om det är tätt mellan träden får man vanligen köra fram 
maskinen vinkelrät mot diket (Figur 5).



Det intryck man får av en genomförd dikesrensning med Vimek
404R är att arbetsuppgiften är ändamålsenligt utförd, och att 
påverkan på naturmiljön är minimal (Figur 6 och 7). Frågor rörande 
produktivitet och ekonomi kommer senare att belysas med hjälp av
tidsstudier.

Figur 4.  Gripskopan placeras längs diket. Detta förhindrar också att vegeta-
tionen på dikeskanterna skadas.

Figur 5.  När maskinen körs fram i en trädlucka, vinkelrät mot diket, så 
klarar man maximalt en sträcka på 10 m mellan uppställningsplatserna.
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Figur 6.  Samma dikesavsnitt som i Figur 1, fast direkt efter dikesrensning.

Figur 7.  Ett annat färdigrensat dike. Notera att markpåverkan vid sidan av 
diket är högst begränsad, och att alla träd står kvar.


