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Vattensituationen i ett
nytt klimat

Line Strand
Hushållningssällskapet konsult AB

Vad för vatten behöver en djurgård?
• Dricksvatten till djuren
• Duschvatten för att kyla
• Tvättvatten

– Tvätt av mjölkningsutrustningen
– Stalltvätt
– Spolvatten till mjölkgrop, plattor och maskiner
– Tvätt av djur

• Vatten till grödor
– Markvatten 
– Bevattningsvatten

Årets förutsättningar – ett bra exempel
Ett exceptionellt år (?)
• Temperaturen 
• Nederbörden
• Tjälen 
• Huvudavvattningen

– Ytvatten på åker och låga 
flöden i diken.

• Utvintringen

• Framtiden – Är detta det nya 
klimatet?

Ekonomiska skador ökar Vatten är centralt
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Redan  inträffad 
klimatförändring

Globalt +1 grad 

Sverige: +1,7 grader 
jmf förindustriell tid

3 grader varmare i NV 
Sverige, jan-mars

Ökning i temp sedan 
förindustriell tid: 1,7 grader

Hur blir klimatet?
• Varmare klimat leder till högre avdunstning.
• Högre avdunstning leder till mer nederbörd.
• Torrare somrar

– Men med fler kraftiga regn

• Fler extremsituationer och mer oförutsägbart
väder.

• Längre växtsäsong
– Möjligheter

161 mm

Värmeböljor påverkar mjölkkor negativt redan nu

Minskad fertilitet

I maj 2019, 40 veckor efter de varmaste 
sommarveckorna 2018, sågs en tydlig 
nedgång i antalet kalvningar.

Effekt på foderintag och 
avkastning.
Lägre grovfoderintag med sänkt fetthalt i 
mjölken som följd.

Åtgärder

 Installation av (fler) fläktar.

 Säkerställa att djuren har skugga på bete.

 Nattbete. Antal kalvningar per månad 2016-2020

Förändring av 
temperatur och 

nederbörd, 
April-juni

1961-90 jmf
1991-2018

Växtodlingssäsongens längd

1961-90 1991-2013 2021-2050 2069-2098
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Oförutsägbarheten

• Hur kan vi rusta oss?

• Vi höjer odlingssäkerheten – Ökad flexibilitet
– Dräneringen 

• Redan nu eftersatt underhåll av avvattningssystem

– Bevattning
• Lönsamt för dig?

– Spara vatten i landskapet
– Jordhälsa
– Sortval

Dräneringsdjupet Sortval 

• Vall torktåliga / djuprotade arter
– Hundäxling
– Lusern
– Rödklöver 
– Rörsvingel

• Spannmål 
– Svårt att säga något
– Vissa sorter kan ha en stabil lägstanivå

• Etana höstvete 2021 – Ingen högpresterare i vanligtvis.

Dräneringen
• Dagens avvattningssystem är:

– Anpassade för 5-10-års  flöden. 
– Dessa kommer med all sannolikhet bli kraftigare 

framöver. 
– I behov av underhåll

• Årlig inspektion
• Lär känna systemet

• Grundförutsättning

Vad kostar en fungerande avvattning

Kostnad mängd tid Årlig 
kostnad

täckdikning 35 000 
kr/ha

300 ha 50 år 210 000 kr

Underhåll 
utfallsdiken

30 
kr/meter

4000 meter 10 år 12 000 kr

Underhåll 
backdiken

20 
kr/meter

8000 meter 20 år 8 000 kr

Årlig 
inspektion

350 kr/tim 40 tim 1 år 14 000 kr

tot 244 000 kr 813 kr/ha
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• Varför?
– Nederbördsunderskottet! 

– Växterna har potential att 
ta upp mer än vad som 
faller med nederbörd. 

Bevattningen Potentiell skördeökning med bevattning
o Vall: +50 % och uppåt 

o Spannmål: + 30 %

oOljeväxter: + 30 %

o Specialgrödor + 30 % och uppåt, plus kvalitetshöjning

Bevattningen
• Nytt investeringsstöd för bevattningsdammar 
• Framförallt södra Sverige och östkusten. 
• Ökande intresse norrut. 

• Vilka ska anlägga?
– Djurgårdar med eget bete, mjölkgårdar 
– Specialodlingar, grönsaker, potatis. 
– Vallproducenter. 

Investeringsstödet – Nytt 2023
• Maxbelopp (stöd): 750 000 kr

• Maxandel: 30 % 

• Totalbelopp vid maximerat stöd: 2 500 000 kr

• Största kostnaden: Grävning
– 35 kr / m3
– 70 000 m3

• Standardrekommendation: 
– 50 – 100 mm / år 
– 500 -1000 m3 / ha / år

• Kan bevattna 70 – 140 ha (fullt?)
– Även etableringsbevattning lönar sig. 

Foto: Peter Malm

Högre kostnader för insatser

• Då blir det viktigare att skörden kan tas. 
– Ökad säkerhet med bevattning.
– Möjligt att minska arealen och ha bättre kontroll på avkastningen?

• Dyra resurser måste nyttjas bra. 
• Med bevattning lika stor körd tas fast på mindre areal, och 

med högre säkerhet. 
• Djurgården:

– Gödslet måste ut
• Bevattning säkerställer att näringen kommer till nytt i form av skörd. 


