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6 delar på 25 min: 

• Kort presentation,   min vardag.. 
• Dränering 
• Markavvattning 
• Bevattning 
• Förväntningar på Myndigheter och 

Markägare. 
 

• Frågor 



”min vardag som 
bonde i Bjälbo” 



 



 



 





 







 



Bild på KE oktabin 
 

 





Bjälbo Trädgård 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tack för inbjudan att komma hit idag



Bjälbo Trädgård  
- affärsidé: 

• Lök, Matpotatis och Utsädespotatis. 
• Försäljning av Bevattningsutrustning. 
• Elproduktion från vindkraft. Passivt idag. 
• Handel med Lök och Potatis mellan södra 

Holland och norra Skandinavien. 
• Logistik, Transporter. 

 



Bjälbo Trädgård 
-verksamhet 

• Ca 15 anställda 
• 6 traktorer 
• 2 Lastbilar 
• Odlar ca 200 ha potatis och lök på egen, 

arrenderad och inbytt mark. 
• Lagringskapacitet ca 9 000 ton potatis. 
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Behovet av vattenreglering  
i modernt jordbruk 



Presentatör
Presentationsanteckningar
”ungefär lika väsentligt som vattnets betydelse för sjöfarten…”



 

Större krav med större maskiner, avstånd 
mellan drän rör/diken 

http://images.google.se/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A5t+p%C3%A5+g%C3%B6ta+kanal&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sy8K2KNRd4yUKM&tbnid=OP4-qGP9duASSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visitlinkoping.se/resa/resa-till-linkoping/res-med-bat&ei=1N05UvniMuOg4gT4mIC4CQ&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNEIj1uxQsCL5wBSlNon3sFl3JwIpA&ust=1379610263221388


 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Behov av vattenreglering för att överhuvudtaget kunna producera MAT??!!!!!!!!!!!!!









All produktion av Mat förutsätter en 
fungerande växtlighet! 

 
Våra jordbruksväxter behöver:  
• Ljus. 
• Vatten. En växt håller -98%(?) vatten. 
• Luft.  (bör bytas vartannat dygn i matjorden) 
• Näring.  
Växtnäring t ex N P och K är vattenlösligt!! Ju 

större rotvolym desto större tillgång till näring. 
 





Varför dränering??? 

• Torrt så det bär traktorer och maskiner. 
• Torrt så det inte blir onödiga packningsskador. 
• Djupare växtrötter, tillgång till mer vatten och 

näring. 
• Tillgång till syre i marken. 
• Upptorkning på våren, längd veg period. 
• Undvika översvämning som ger ohämmat 

näringsläckage från odlingsmark. 10 dubblat!?! 
• En bra gröda lämnar minimalt med N kvar efter 

skörd! 



 



 



 



 



 



 



 



Framtidskrav på Dränering…? 

• Möta klimatförändringen med extremer. 
• Krav på högre avkastning, (rotvolym mm) 
• Större krav med större maskiner, avstånd 

mellan drän rör/diken 



Markavvattning, åar, kanaler etc 

• Vädret extremare, mer nederbörd i kortare 
perioder. 

• Urbaniseringen, asfaltsytor, tak mm ger 
snabbare ökning av flöden. 

• Bättre dränering kräver bättre avlopp. 
• Nyodlingar och större hyggen, mindre 

buffring. 
• Behov av rensning och underhåll!!!!! 



 



 



 



 



 



• Bild på Clase täckdikning 
 



 



 



 

Bevattning!!!!! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bevattning!!!!!



Varför Bevattning?? 

• Trots extremer i väderleken kunna bibehålla 
tillväxt i känsliga odlingskulturer. 
 

• Utnyttja Ljus o tillförd Växtnäring.  



 



Markavvattningsförbud?? 

• Förbud mot utökad Markavattning råder idag 
ungefär linje söder Västerås. 

• Klimat + Urbanisering + Effektivietes krav + 
Miljökrav ger idag nya förutsättningar jämfört 
med för 50-100 år sedan. Ej rimligt! 

• Effektiv produktion ger ett effektivare 
utnyttjande av näring.  
 
 
 

   



Slutsats, förväntningar: 

På Myndigheter:  
• Att förenkla hanteringen av Vattendomar för 

Bevattning resp Förrättningar rörande breddning 
och fördjupning av vattendrag.  

• Bevara Vattenavledningsföretagen! 
 
På Markägare: 
• Skärpning på underhåll av bef anläggningar samt 

öka investeringstakten på bevattning o dränering  
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