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Skötselråd för ektunnor

Det är bra att placera ektunnorna på stenar eller annat material för att få in luft under 
tunnorna. Ektunnor skall helst inte står direkt på en gräsmatta eller på jord.

För dig som har regnvattentunnor så måste de tömmas inför vintern och vändas upp och 
ner. Ställ dem på ett par stenar. Det går även att förvara dem i en carport. 1

Ektunnor som har varit vattenfyllda skall inte tas in i värmen då träet riskerar att krympa 
eller spricka.

Tunnorna mår bäst av att oljas in en till två gånger per år. Om ni använder kallpressad 
linolja se till att oljan är av absolut högsta kvalitet. Blanda 20 % linolja med 80 % 
balsamterpentin. Låt tunnorna torka cirka 24 timmar, torka sedan av överflödet med en 
torr trasa. 2

Ett annat sätt att skydda tunnorna är att använda en lasyr som heter Benor UVR. Även en 
pigmenterad träolja går att använda, men som tidigare nämns måste oljan vara av absolut 
högsta kvalitet. 

Om oljan inte är av högsta kvalitet kan den vara en grogrund för algbildning. Om 
ektunnan inte behandlas kan det bli utfällning av garvsyra från virket. Detta har liknande 
utseende som rost och syns på de varmgarvade banden. Det kan även droppa ner på ytan 
under tunnan. Om ektunnan står direkt på stenlagd yta eller trädäck, är det en fördel att 
lägga sten eller tassar under så att det kommer lite luft mellan ektunnan och marken.

För er som har planteringstunnor i ek så gäller också ovanstående punkter för skötsel av 
tunnorna. Var noga med att borra cirka 4 stycken 10 mm stora hål innan ni fyller tunnorna 
med jord.

Lycka till med din nya ektunna – en svensk gedigen kvalitetsprodukt som du kommer ha 
glädje av många år framöver! 3


