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Översyn av dränering
En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och
är en bra åtgärd för miljön. Även ett förändrat klimat med risk
för mer och kraftigare nederbörd ställer krav på att jordbrukets
dränering fungerar, och på vissa håll kan det behövas en annan
dimensionering. Greppa Näringens rådgivningsmodul ”Översyn
av dränering” ska stödja lantbrukare i arbetet med skötsel och
åtgärder för dräneringen på fältet.
Målet med modulen är att beskriva de skötselinsatser eller åtgärder som behövs för
att optimera gårdens dränering. Den ger dig också kunskap om gällande lagar och
regler, samt vilken miljöhänsyn du behöver ta när du gör förändringar i din dränering.
Rådgivaren börjar med att gå igenom dräneringens påverkan på avkastningen på
dina fält och hur dräneringens funktion hänger ihop med växtnäringsläckage och
växthusgasutsläpp. Ni går tillsammans igenom underlagsmaterial, till exempel;
• Markkarta
• Täckdikningsplaner
• Samfällda diken du är beroende av.
Du och rådgivaren gör tillsammans en fältvandring där ni diskuterar fält som är
speciellt utsatta för problem med stående vatten eller högt grundvatten. Med hjälp
av underlaget diskuterar ni om det finns behov av underhåll eller eventuellt av ny
täckdikning. Vi rekommenderar att en kontroll av dräneringen görs regelbundet och
på alla fält.
Rådgivaren gör en åtgärdsplan som kan innehålla förslag på var det behövs ett
underhåll, eller om det behövs komplettering eller ny täckdikning. Ni diskuterar
också kort behovet av underhåll av diken om det vid fältvandringen blir tydligt att
delar av problemen härrör från högt vattenstånd i dem. Tipsa då om modul 14U.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare ochmiljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu

14D
GÅRDSNYTTA
Förbättrad odlingssäkerhet,
både torra och blöta år (klimat
anpassning).
Bättre markstruktur och rot
utbredning (klimatanpassning).
Förbättrad avkastning med
bättre växtnäringsutnyttjande.
Bättre bärighet för fältmaskiner
och minskad risk för mark
packningsskador.
Bedöma behov av skötsel och
framtida investeringar.
Möjlighet till en mer
varierad växtföljd.

MILJÖNYTTA
Bättre infiltration och minskad
risk för ytavrinning och erosion
leder till minskade
fosforförluster.
Minskat behov av växtskydds
medel.
Mindre klimatpåverkan genom
minskad avgång av växthus
gasen lustgas.

