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Målsättning 

 

Projektets målsättning är att anlägga ett tvåstegsdike och en fosforfälla längs ett större 

utfallsdike som dränerar Storängen i Saltvik. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i 

Storängsdiket och minska erosionen längs dikeskanterna. Se karta 1. 

 

 

 
 

Karta 1. Översiktskarta 
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På området uppströms bedrivs ett effektivt jordbruk och det finns tecken på igenväxning av 

viken där utfallsdiket rinner ut. Se bild 1. 

 

  
 

Bild 1. Storängsdiket rinner ut i Yttre Tällviken 

 

Ett tvåstegsdike kan anses vara en sorts våtmark som fungerar genom att i första hand fånga 

upp näringsämnen och sediment vid högre flöden på den terrass eller svämplan som skapas. 

Detta leder till reduktion av fosfor, kväve och sediment som annars skulle läcka ut i havet. 

Enligt undersökningar i USA kan upp till 40 % av fosforn, 45% av kvävet och 30 % av 

partiklarna i genomflödesvattnet fångas upp i ett tvåstegsdike. 

Det bildas dessutom automatiskt en bredare skyddszon mot åkrarna samtidigt som 

erosionsrisken längs dikesslänterna minskar till följd av terrassen i sig, och dessutom av det 

långsammare flödet i diket som då får en större kapacitet. Risken för översvämningar av 

åkermarken vid extrema väderleksförhållanden minskar också. 

 

Andra positiva följder av ett tvåstegsdike är att man skapar en s.k. ekologisk korridor längs 

diket med högre biologisk mångfald för både fåglar, groddjur, insekter och blommande örter. 

 

På grund av att en del av vattnet vid höga flöden rinner i det ursprungliga diket, 

transporteras sedimentet delvis vidare även efter projektet, vilket skulle motivera att en 

fosforfälla skulle grävas vid slutet av tvåstegsdiket. Fosforfällan skulle också vara till hjälp 

vid mycket höga flöden då inte svämplanens kapacitet att binda sediment och näringsämnen 

räcker till. 

 

Eftersom tvåstegsdiken anlagts i en mycket liten skala i Finland, och det aktuella projektet 

blir det första på Åland, är erfarenheterna av dem mycket begränsade. Det i sin tur leder till 

att projektet blir intressant som ett pilotprojekt, och erfarenheterna kommer att vara 

värdefulla för andra intresserade. Det skulle därför vara på sin plats att sätta upp en skylt 

som informerar om projektet vid landsvägen. 
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Förverkligande 

 

Tvåstegsdiket anläggs genom att bredda det befintliga diket så att ett svämplan skapas på 

ungefär 30 cm ovanför det normala vattenståndet i diket, och så att dikessläntens lutning blir 

högst 35 grader. Svämplanet bör bli ungefär 1m brett på båda sidorna av diket. Se bild. 

 

 
Bild 2. Föreslagna mått för tvåstegsdiket 

 

Dikesmassorna transporteras och används på lämpliga platser kring de närliggande åkrarna. 

För att förhindra att onödigt mycket sediment och näringsämnen sköljs ut under arbetets 

gång är det viktigt att tidpunkten för utförandet planeras in när flödena är låga. 

 

Det är också viktigt att så fort som möjligt efter utfört grävarbete etablera växter på 

dikesslänterna och svämplanet. I Sverige har man ofta använt gräsarter så som rajgräs och 

rödsvingel. Det är en fördel för mångfalden om det också så småningom etablerar sig en del 

vilda blommande växter. 

 

Den optimala tiden för förverkligande blir då alltså i juni-juli då flödena oftast är låga och en 

etablering av växlighet sker snabbt och hinner växa till sig innan första högflödet. 

 

När det gäller fosforfällan så rekommenderas en långsmal form framom en rund, se bild 3. 

Detta för att maximera sedimenteringen. Viktigt är också att kanternas sluttningar ovanför 

vattennivån inte blir för branta, helst under 35 grader så att fällan inte fylls av 

erosionsmassor från kanterna. Vattendjupet i fosforfällans djupaste del bör vara kring 2 

meter. 

1 m 
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Bild 3. Fosforfällans form och placering 1 m:s djupkurvor, centrumområdet är 2 m under 

normalt vattenstånd. 

 

Skötsel 

 

Underhållet av diket i sig torde minska efter anläggningen av tvåstegsdiket, på grund av en 

större volym som leder till en minskad erosion. 

Dessutom är det möjligt att fosforfällan inte behöver tömmas lika ofta eftersom en del av 

sedimentet blir kvar på tvåstegsdikets svämplan. 

När det gäller den övriga skötseln kan man utgå från att en viss hävd skulle vara en fördel 

om näringsämnen förs bort från diket. Betning är också en möjlighet så länge betestrycket 

inte är för hårt. Viktigaste är att avsluta betningen i så god tid före säsongens slut att det 

finns en del gräs och örter som kan fånga upp sedimentet och näringen under höstens och 

följande vårs höga flöden. 

 

Med tanke på mångfalden skulle en del buskar också vara bra samtidigt som eventuell slåtter 

skulle utföras efter att örterna har blommat. 

 

Eftersom de olika skötselmetoder har både för- och nackdelar, kunde det vara lämpligt att 

sköta olika delar på olika sätt. Viktigt med tanke på dikets primära funktion är ändå att inte 

låta diket helt växa igen med sly och högvuxna örter, varför en maximal intervall för slåtter 

av dikesslänter och svämplan skulle vara 5 år. 
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Kostnadsposter 

 

  Externa tjänster 

• grävning, utjämning, lastning av tvåstegsdiket 630 m3 

• grävning, utjämning, lastning av fosforfälla 100 m3 

• frön 1 700 m2 

• informationsskylt 

 

Obetalt frivilligt arbete (talko) 

• markarbete (transport, deposition) 

• sådd 

 

 

 

 

 

 

FAKTARUTA 

 

Tillrinningsområde    91 ha 

Åker på tillrinningsområdet   68 ha 

Åkerandel     75 % 

Längd på tvåstegsdiket   280 m 

Fosforfällans volym vid normalvattenflöde 105 m3 

Deponering      ca 630+100 m3 

 


