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Vattenanvändning inom 

jordbruket

Globalt vattenuttag per 
sektor (%)

Jordbruk

Industri

Samhälle

Jordbrukets vattenuttag varierar beroende på

klimat och betydelse för landets ekonomi

Efter AQUASTAT, FAO’s global water 

information system, 2014

Vattenuttag i Sverige 
per sektor (%)

Jordbruk

Industri

Samhälle

Statistiska meddelanden MI 27 SM 1201, 2012



Vattentillgång under 1 år
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Hydrologi i jordbrukslandskapet

Efter ILRI, 1994



Bevattning i Sverige

<100 000 hektar = 3,5 % av den 

odlade arealen

70-80 % av arealen frukt, bär, 

grönsaker och potatis bevattnas

Ca 2,3 % av vattenanvändningen 

går till bevattning 

Bevattningseffektivitet ca 80 %



Vad avgör bevattningsbehovet?

Klimat och väder:
- Klimatet avgör det långsiktiga behovet, 

bevattningsbehovet är mellan 0-100 %

- Vädret skiftar från dag till dag och kan 

vara svårt att förutse

Växten:
- Vattenförbrukning

- Känslighet för torka

- Rotutveckling

Jordtyp:
- Vattenhållande förmåga

- Vattengenomsläpplighet

- Egenskaper som gynnar rotutveckling 

Bevattningsteknik

Odlingsmetoder

Ekonomi och 

krav på 

avkastning



Dränering i Sverige

• Från början på 1800-talet till 

1960 Jordbruksarealen ökade 

från 1,5 till 3,8 miljoner ha 

• 1 000 000 km diken och 

rörledningar grävdes ned

• 1 200 000 hektar täckdikades

Idag cirka 2,6 milj. ha jordbruksmark

Håkansson, 1995
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Dränering för att 

förebygga vattenmättnad

Möjligheterna till rotutveckling och vatten- och 

växtnäringsupptag från alven är en av de viktigaste 

faktorerna för markens produktionsförmåga.



Ett förändrat klimat

SMHI

Klimatjämförelser i Sverige från åren 1961–90 till 1991–2015



Grönare vintrar, tinande tjäle, 

smältande is

Eklund et al. 2015, Rossby Centre, SMHI

+ 2,4 grader + 4,3 grader



Ett förändrat klimat

Eklund et al. 2015, Rossby Centre, SMHI (RPC8,5)

Beräknade förändringar i avrinning från 1963-1992 till 2069-2098



Ett förändrat klimat – påverkan 

på odling

Anpassade brukningsmetoder

• Förändrad tidpunkt för sådd

• Optimerad bevattning

• Optimerad dränering

• Optimerad gödsling

Anpassade grödor och 

växtföljder

Underlag från IPCC, 2014

Inverkan på veteskördar av förhöjd temperatur



Hur ska ett ökat bevattningsbehov mötas?

 Större vattenuttag?

 Omfördelning av vatten?

 Ökad lagringskapacitet i bevattningsdammar 

på gårdsnivå

 Ökad lagringskapacitet i marken genom 

reglerbar dränering

 Alternativa vattenkällor så som vatten med 

hög näringshalt eller bräckt vatten

 Förbättrad bevattningseffektivitet: teknik, 

tidpunkt och mängd

 Platsanpassade lösningar!





Behöver detaljavvattnings-

systemen anpassas?

Idag I framtiden

Klimat Ja Ja

Bärighet Ja Ny teknik?

Markanvändning 0,9 -1,4 m Skog/betesmark 0,5 m?

http://www.minkyrka.nu/Verksamheten/Historik.htm

http://de.tec24.com/c-10100/m-massey-ferguson/t-8670-vt-excellence/mid-3020137.html

Foto: Mike Krivit for Farm Industry News



Behöver huvudavvattnings-

systemen anpassas?

Idag I framtiden

Klimat Ja Ja

Markanvändning Ja Ja

Underhåll Ja Ja

Foto: Lucky Look/Alamy Foto: Anuschka Heeb



Det är mest troligt att 

andelen bevattnad 

och dränerad mark 

kommer att öka i 

framtiden!
55 %

Från bevattnad eller 

dränerad mark

45 %
Från annan mark

Livsmedelsproduktion

FAO, 2013

Tack för er 

uppmärksamhet!


