
Tycker du att vårbruket dröjer på grund av vattensjuka fält?

www.greppa.nu
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljö tjänar på.  
Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. 
Över 40 000 rådgivningsbesök har gjorts hos mer än 9 000 lantbrukare.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelsen och lantbrukets rådgivningsföretag. 
För att bli medlem ta kontakt med länsstyrelsen.

På många håll står det vatten på fälten just nu och 
det kanske betyder att det är dags att se över hur 
dräneringen fungerar. Greppa Näringen erbjuder ett  
nytt  rådgivningsbesök där ni går igenom hur dräner -
ingen påverkar din avkastning och vilka åtgärder som  
kan vara aktuella. Ibland kan det vara så enkelt som  
att rensa brunnar eller kontrollera dikesögon.

Greppa Näringens nya rådgivnings
besök ”Översyn av dränering” är 
till för att optimera gårdens drä
nering och ger dig koll på vilken 
skötsel som behövs. I framtiden 
kommer klimatet att bli allt blötare 
på många ställen i landet och en  
investering i ny dränering kan 
därför bli mer motiverad. 
 – Med en bättre dränering kan 
du kanske komma ut 1–2 veckor 
tidigare på våren. Du får längre  
odlingssäsong och högre skörd 
säger Camilla Persson, rådgivare  
på Växtråd i Mälardalen och 
Greppa Näringen.
 Vinsterna med en investering  
i ny dränering är flera, till exempel 
kan ogrästrycket minska och tork
kostnaderna sjunka. I exemplet här 
bredvid från en växtodlingsgård 
i Mellansverige betalar sig dräne
ringen på ca 30 år men livsläng

den på dräneringen kan vara det 
dubbla. 
 Förutom att vara bra för ekono
min på gården så är en väl fung
erande dränering också bra för 
miljön. När växtnäringen utnyttjas 
på bästa sätt minskar riskerna för 
läckage. Dränering minskar också 
risken för vattenmättade åkrar, 
som kan ge förluster av lustgas, en 
kraftig växthusgas som påskyndar 
klimatförändringarna. 
 Rådgivningen ger dig kunskap 
om vilken miljöhänsyn du be
höver ta när du gör förändringar 
i din dränering och tips på vilka 
juridiska begränsningar som kan 
finnas. Kontakta din länsstyrelse 
eller rådgivare för att få mer in
formation om hur du får vår  
dräneringsrådgivning.

Gör en översyn av din dränering 

ResultatpåveRkan av dRäneRing kr/ha

Ökad skörd 1 000

Friare växtföljd 100

Minskad tidsåtgång 500

Minskad ogräsbekämpning 40

Minskad kvickrotsbekämpning 70

Minskade torkningskostnader pga tidigare skörd 140

Underhåll -250

Resultat 1 600

investeringskostnad 25 000

Ränta 5 %

paY-OFFtid 30 åR

Vill du veta mer om dränering – titta på Greppa Näringens dräneringsfilm  
på www.greppa.nu


