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Inledning
Bevattning är ett viktigt verktyg i kommersiell odling. Nederbördsmängderna kommer inte alltid i rätt mängd
och i rätt tid. Långa perioder av torka är inget ovanligt och då är bevattning en nödvändighet för att få en god
skörd av hög kvalitet. Rätt utförd bevattning minskar även utlakningen av växtnäringsämnen. I Sverige
bevattnas cirka 100 000 hektar under ett torrår.
Vattenuttag som sker under perioder när den naturliga vattentillgången är låg kan leda till konflikter mellan
olika intressen. Torrperioder kan drabba en lantbrukare hårt under bevattningssäsongen och länsstyrelserna
kan dessutom rekommendera återhållsamhet med bevattning vid låga vattenflöden.
I framtiden är vikten av att ha kontroll över sitt vatten och bevattna rätt gröda, på rätt plats, vid rätt tid ännu viktigare. Enligt SMHI:s klimatscenarier för 70 – 100 år framåt kommer somrarna i södra Sverige att bli torrare,
regnen häftigare och nederbörden öka under höst, vinter och vår.
Syftet med det här utbildningsmaterialet om bevattning är att underlätta för södra Sveriges lantbruksföretagare
att ta till sig information om bevattning och leda till ökad kunskap och ett större engagemang för vattenfrågor.
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Varför ska jag bevattna?
Företagsekonomiska motiv för bevattning
Funderar man på att odla högvärdesgrödor, så är tillgång till bevattning en förutsättning för att lyckas ekonomiskt, särskilt på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Exempel på grödor som ekonomiskt svarar mycket
bra på bevattning är potatis, jordgubbar, morot, gurka, sallat och äpple. Många av dessa kulturer odlas på
lättare jordar, till exempel sandjord, vilka har en mycket begränsad möjlighet att leverera vatten till grödan
under hela växtsäsongen, beroende på ett litet rotdjup hos grödan och en begränsad vattenhållande
förmåga hos jorden. Grödans tillgång till vatten är
Miljöfördelar med bevattning
helt avgörande för skördens storlek, grödans kvalitet
• Minskad risk för utlakning av
och därmed det ekonomiska resultatet från odlingen.
näringsämnen
Bevattning är en förutsättning som förbättrar
odlingsekonomin både normalår och torrår.

• Bra växtnäringsutnyttjande ger
minskad användning av gödselmedel

Ekonomiska fördelar med bevattning:
• Säkerställer hög skörd
• Säkerställer hög kvalitet
• Jämn skörd från år till år
• Frostskydd i känsliga kulturer
• Minskad användning av gödselmedel genom bättre växtnäringsutnyttjande

Finns det behov av att bevattna under svenska klimat- och odlingsförhållanden?
I företagsekonomiska övervägningar bör tillgång till vatten och bevattning ses som en grundförutsättning för att
överhuvudtaget våga satsa på odling, i stor skala, av högvärdesgrödor såsom potatis, grönsaker, frukt och bär,
inom trädgårds- och jordbrukssektorn. Tillgång till bevattning är en försäkring om att få en säljbar skörd av stor
kvantitet och hög kvalitet. Utan tillgång till bevattning blir den ekonomiska risktagningen alldeles för stor vid
odling av högvärdesgrödor. Det gäller även ett, ur nederbördssynpunkt, normalt år.
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Bevattning av grödor såsom vall, spannmål och sockerbetsliknande grödor ger generellt sett inte samma
ekonomiska utbyte. Behovet av att kunna bevattna dessa grödor får bedömas från företag till företag och avgörs
av hur riskbenägen man är, vilka jordar som grödorna odlas på, tillgången till vatten i närområdet samt hur
lokalklimatet ser ut på aktuell plats. Har man djur så vill man kanske försäkra sig om att ha tillgång till tillräcklig mängd grovfoder även ett torrår. Alternativt så får man ha en viss “överareal” av vallen eller komplettera
odlingen av vall med majs, som är mer torktålig, alternativt minska besättningens storlek ett torrår, om man
anser det som mer ekonomiskt fördelaktigt.
I de fall växternas kväveförsörjning till stor del är beroende av att organiskt bundet kväve skall mineraliseras,
så är vattentillgången i växternas rotzon av mycket stor betydelse. För lite vatten i rotzonen kan leda till låg och
osäljbar skörd samt mer restkväve i jorden, med risk för stor utlakning, om effektiva fånggrödor inte etableras
efter tidigt utförd skörd. Rätt utförd bevattning kan därför leda till både högre skörd, bättre kvalitet och mindre
utlakning, både i konventionell och ekologisk odling.
Bevattning kan också användas för att minska risken för skador från olika växtskadegörare, t.ex. bladmögel i
lök och jordflylarver i rödbetor. Detta är speciellt intressant för den ekologiska odlingen, men metoden kan
även tillämpas inom integrerat växtskydd. Bevattning kan dessutom användas för frostskydd av t.ex. potatis,
jordgubbar och inom fruktodling.
Inom ekologisk odling bör bevattningens påverkan på odlingssäkerheten ytterligare poängteras. I frånvaro av
produktionsmedel som handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel blir skördevariationerna ofta än större
från år till år. Reglering och styrning av vattenfaktorn med dränering och bevattning kommer därför att relativt
sett få större betydelse inom ekologisk odling än inom konventionell odling.

Exempel från stärkelsepotatis:
Bevattning av färsk- och matpotatis är i de flesta fall lönsamt. Däremot är bevattning i
stärkelsepotatis ur ekonomisk synpunkt ett gränsfall.
Om bevattning i stärkelsepotatis är lönsamt på just din gård kommer att bero på din
bevattningsanläggning och vilka kostnader den medför. I stärkelsepotatis kan man räkna med
en skördeeffekt på 40-80 kg/ha/mm tillförd bevattning beroende på sort och årsmån. Med ett
pris på runt 70 öre per kg och en skördeeffekt på 60 kg/ha/mm innebär detta att kostnaden för
en bevattningsgiva á 25 mm inte får kosta mer än ungefär 1000 kronor för att vara lönsam.
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Bevattning resulterar i säker skörd med bra kvalitet
Bevattningsförsök utförda i Sverige visar att man under
ett normalår kan räkna med skördeökningar i storleksLäs mer på webben
ordningen 20–25 % för flera grödor. Torra år blir
• www.jordbruksverket.se
effekten större och fuktiga år mindre. Naturligtvis har
jordarten stor betydelse för resultaten. Vid odling på
• www.greppa.nu
sandjord får grödan normalt ett relativt litet rotdjup
samtidigt som sandjord och andra lätta jordar har en
begränsad möjlighet till att lagra vatten, jämfört med
mullrika och styva jordar. Detta betyder att grödor på lätta jordar får tillgång till en mycket liten mängd vatten i sin rotzon. Djuprotade grödor såsom kålrötter, vitkål, med flera kan få en relativt bra vattenförsörjning
från rotzonen, eftersom de kan odlas på tyngre och mer vattenhållande jordar, jämfört med mer grundrotade
grödor såsom dill, sallat och färskpotatis på lätt jord. Tillgång till bevattning av grönsaksgrödor, på lätta jordar,
är därför i princip alltid nödvändigt för att få en ekonomisk trygghet i sin odling.
Även om skördeökningarna för bevattning under svenska förhållanden i medeltal är måttliga, medför
bevattningen att odlingssäkerheten ökar påtagligt. För grundrotade grödor som färskpotatis eller sallat odlade
på en lätt jord, kan man i stort sett få fram samma skörd varje år om man har tillgång till bevattning. Förutom
att skördeökningarna blir stora under torra år underlättas odlingsplaneringen betydligt, vilket är väsentligt ur ett
marknadsperspektiv. Även kvalitetsmässigt erbjuder bevattningen stora möjligheter. Styrning av växtnäringsutnyttjande och storleksfördelning i potatisodling, samt kontroll av skorv är exempel på detta.
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Dimensionering av bevattningsanläggning
Hur mycket vatten behövs per hektar och år?
Vid dimensioneringen av en bevattningsanläggning inför exempelvis en tillståndsansökan, måste man beräkna
hur stort vattenbehovet maximalt kan bli per hektar och år. Detta kan komma att bli ännu viktigare i en framtid med ett eventuellt ännu torrare och varmare klimat under växtsäsongen.
Det är stora vattenmängder som går åt vid bevattning. En millimeter vatten motsvaras av 1 liter/m² eller
10 000 l/ ha. Vid en bevattningsgiva på till exempel 25 mm går det åt 250 000 l/ha.
När man planerar för en bevattningsanläggning bör man beräkna bevattningsbehovet till minst 150-250 mm
per år, motsvarande 1 500-2 500 m³ per ha och år beroende på lokalklimat.
Vid en bevattnad areal på till exempel 20 ha så krävs det tillgång till ett bevattningsuttag på ca 30 000 m³ per år.
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Dimensionerande avdunstning
Under varma, torra och blåsiga sommardagar kan avdunstningen vara så stor som 7 mm per dygn under
svenska förhållanden men vid beräkning kan man räkna på 5 mm per dygn, det vill säga 50 m³ per hektar.
Avdunstningens storlek beror till exempel på lufttemperatur, vindhastighet, luftfuktighet, solinstrålning, kulturens utvecklingsstadium samt avdunstningen från
marken.
Läs mer på webben
Vattenförlusten från marken till luften kallas för
• www.smhi.se
evaporation. Vattnet som växterna förlorar genom
• www.lantmannen.se
sina klyvöppningar kallas för transpiration. Den totala
vattenförlusten från mark och gröda brukar kallas för
evapotranspiration (ET). Uppgifter på hur stor den
aktuella evapotranspirationen (avdunstningen) är varje dag kan fås till exempel via abonnemang från
Lantmännen eller SMHI. Avdunstningen kan också mätas med hjälp av en evaporimeter och denna anger
vattenförbrukningen hos en gröda som täcker marken helt och som är i god tillväxt.
Under svenska förhållanden förbrukar flertalet marktäckande grödor i god kondition ca 3,5 mm vatten per
dygn i medeltal under högsommaren. Dessa uppgifter om avdunstningen i medeltal kan användas för att
dimensionera hur stor bevattningsdamm eller hur stort årligt bevattningsuttag som krävs. Data över avdunstningen i medeltal kan inte användas för att styra bevattningsgivornas storlek eller när bevattningsinsatserna ska
ske. Det är endast data på den aktuella avdunstningen (evapotranspirationen) som avgör detta.

Dimensionering av utrustning
Vid en bevattnad areal på till exempel 20 ha så krävs det att bevattningspump, bevattningsledningar och
bevattningsmaskin är dimensionerade för ett flöde av ca 50 m³ per timme för att bevattning ska kunna genomföras under 20 timmar per dygn vid ihållande torka. Skulle man däremot endast vilja bevattna nattetid, till
exempel under ca 10 timmar per dygn, så måste hela bevattningsanläggningen dimensioneras för 140 m³ per
timme, för att klara en ihållande torka på 5 mm per dygn.

Vattenmagasin

Dimensioneringsformel

20 ha x 50 m³/ha
= 50 m³/h
Om det inte finns förutsättningar att ta ut tillräckliga vatten20
h
mängder genom direktuttag från grund- eller ytvattentäkt, måste
vatten lagras i ett vattenmagasin. I sådana fall måste man räkna
med att magasinet ska byggas för en betydligt större vattenvolym, än för det planerade vattenuttaget, för att
täcka lagringsförluster via avdunstning och eventuellt läckage.
Beroende på vattenmagasinets djup och utformning bör man göra ett ”volymtillägg” på 25 % - 35%.
Före anläggandet av magasinet ska samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Fyllning av magasinet från yt- eller grundvatten bör ske när det är överskott på vatten och det är uppenbart att
inget annat intresse skadas. Att fylla från dräneringsledningar under sommartid innebär att flödet ut till nedströms liggande dike minskas och därmed kan man orsaka skada.
Det finns goda möjligheter att få ersättning både för investering och skötsel av bevattningsdammar.
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Klimatförändring kan innebära nya förutsättningar för bevattningsbehovet
Klimatets förändringar under de närmaste decennierna kan komma att påverka förutsättningarna för jordbruket i Sverige. Vädret antas bli varmare
och rikare på nederbörd. Växtsäsongerna
Effekter av klimatförändringar
blir längre och odlings-zonerna förskjuts
norrut.
• Högre temperatur och mindre nederbörd sommartid
En längre vegetationsperiod kan leda till
ökad produktion och odling av fler växtslag. Minskad nederbörd sommartid kan
leda till ökande vattenunderskott för flera
grödor. Bevattning kan komma att spela en
större roll för att säkra produktionen och
öka tillväxten, framförallt på lätta jordar
och inom grönsaksodling.

kan komma att öka behovet av bevattning

• Större årsnederbörd förväntas med regnigare vintrar,
vårar och höstar, men torrare somrar. Sydöstra delarna
av landet kan få torrare klimat
• Klimatförändringen påverkar i princip inte grundvattentillgången, utom möjligen i de sydöstliga delarna
av landet
• Bevattningsbehovet i sydöstra och östra delarna av
landet kan riskera att öka samtidigt som vattentillgången
blir mindre
• Den minskade nederbörden sommartid kan leda till
mindre vattentillgång framför allt i mindre sjöar och vattendrag
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Säker vattentillgång
Vattenresurs
Vilka olika vattenresurser finns det att tillgå och vilka möjligheter har jag som odlare att nyttja dem?

Sjö / Vattendrag:
Bevattningsvatten kan tas från en sjö eller ett vattendrag. Om vattnet inte räcker kan det krävas en vattenreglering för att magasinera vatten för bevattning. Då kräver både uttaget av bevattningsvatten och vattenregleringen Miljödomstolens tillstånd.

Dammar / Bevattningsmagasin:
Ett annat sätt att försäkra sig om säker tillgång är att magasinera vatten i anlagda dammar som är skilda från
vattendraget. Vid vårfloden fylls dammarna med vatten, som sedan kan användas under bevattningssäsongen.
Eftersom vattnet tas då tillgången på vatten är god minskar risken för att skada något allmänt eller enskilt
intresse.
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Grundvatten:
Uttag av vatten kan också ske via grundvattnet. Grundvattenförekomsterna är ojämnt fördelade över landet.
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har uppgifter om grundvattenförekomster samt möjliga brunnskapaciteter i olika områden.

Säkra vattentillgången - en företagsekonomisk förutsättning
Om man är ekonomiskt beroende av bevattning för att kunna säkra kvalitén på sina grödor är det nödvändigt
att försäkra sig om säker tillgång på bevattningsvatten. Frågor som man bör ställa sig är:
• Finns vatten i mitt närområde?
• Har jag möjlighet att ta vattnet till bevattning?
• Är mängden vatten tillräcklig för mitt behov under bevattningssäsongen?
• Har vattnet rätt kvalitet, kan jag använda det till bevattning?

Kartlägg ditt bevattningsbehov med utgångspunkt från torra år, din tillgång på vatten och arbetskraft.
En som bedriver vattenverksamhet, till exempel jordbruksbevattnare, behöver rådighet över vattnet.
Rådighet innebär i princip att man disponerar, råder, över vattnet. Rådighet har man över vattentillgången på
egen fastighet. Som bevattnare har jag även rådighet över vatten på annans fastighet, men för att utföra verksamheten på annans fastighet krävs att jag har fastighetsägarens medgivande eller att Miljödomstolen gett rätt
att utföra åtgärderna på annans fastighet.
Upplysningsvis kan nämnas att Sverige och Finland har ”privaträttsligt” vatten medan övriga EU-länder har
”offentligrättsligt” vatten. I Sverige och Finland råder var och en över vattnet på sin fastighet, medan i övriga
EU-länder är det det offentliga som råder över vattnet.

Vid en ökad konkurrens om vattnet kan samverkan vara lösningen
Med tanke på det pågående arbetet med Vattendirektivet och den möjliga förändringen i klimatet kan det
komma att bli en ökad konkurrens om vattnet från både allmänna och enskilda intressen. För möjlighet att
utnyttja en vattenresurs gäller ”först till kvarn”.
För att utnyttja tillgängliga vattenresurser på effektivaste sätt, då vattentillgången behöver fördelas mellan
bevattnarna, krävs samverkan för att fördela den tillgängliga vattenmängden. I samband med tillståndsprövningen kan bevattningssamfälligheter bildas, där deltagarna kan få fördela vattnet fritt mellan sig.
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Exempel på samverkan
• I Emån gick ca 125 bevattnare samman för att få en gemensam vattenresurs att räcka till.
Man fick tillgång till ökad vattentillgång i Emån för bevattning genom att föra dialog med ett kraftbolag och ersätta dem för att justera sin vattenreglering så att mer vatten tappades sommartid.
• I Hagbyån hade Kalmar kommun reglerat en sjö för sin kommunala vattenförsörjning.
Ett 60-tal odlare gick samman och kunde skaffa bevattningsvatten i ån nedströms genom att de
fick tillstånd att ändra i regleringsbestämmelserna.
• På Listerlandet pågår en tillståndsprocess där ca 100 odlare har gått samman för att göra
gemensamma utredningar. Syftet är att bilda bevattningssamfälligheter för att kunna fördela
tillgängligt vatten sig emellan. Den tillgängliga vattenmängden är här mindre än summan av var
och ens beräknade behov. Genom bevattningssamfälligheter kan man fördela vattnet efter vars
och ens behov det aktuella året.
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Lagstiftning och tillstånd
För att ha sin vattentillgång säkrad måste man ha tillstånd. Det finns visserligen ett undantag i lagstiftningen –
”om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena”. Denna undantagsregel är inget att förlita sig på.
Vid grundvattenuttag räcker det att någon påstår att hans vatten fått sämre kvalitet på grund av bevattningsuttaget för att du ska kunna tvingas upphöra med ditt grundvattenuttag. En bevattnare som blir stoppad får
med automatik en åtalsanmälan mot sig för miljöbrott. Det finns rättsutslag där odlare fällts för miljöbrott till
följd av olovligt vattenuttag ur ytvatten.
Verksamhetsutövaren (bevattnaren) som saknar
tillstånd, har bevisbördan att ingen annan skadas.

Vattenverksamhet – bevattning – kräver
tillstånd enligt miljöbalken, undantag då det
är uppenbart att inga andra intressen skadas

• Det innebär att du ska bevisa att du är oskyldig till 		
skada, vilket oftast är svårt, ibland näst intill omöjligt.
• Du ska kunna visa hur förhållandena var innan du började ta ut vatten.

Exempel på beslut i tillsynsärende
En grupp bevattnare tog vatten från ett vattendrag och blev stoppade av Länsstyrelsen. Stoppet
gällde oavsett hur mycket vatten som senare rann fram i ån och ända till de hade fått tillstånd
(vattendom). Bevattnarna överklagade Länsstyrelsens beslut, men de kunde inte visa på att man
kunde ta vatten utan att skada vid högre vattenflöden. Stoppet fastställdes i högre rätt. Under
utredningsprocessen för tillståndsansökan kunde det dock visas att det, fanns tillräckligt med
vatten under normala förhållanden och Länsstyrelsen omprövade beslutet redan innan tillstånd
meddelats.
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Var söker jag tillstånd?
• Tillstånd söks hos och meddelas av Miljödomstolen
• Ansökan skickas till Miljödomstolen när tillräckligt underlag tagits fram
Vem kan söka tillstånd?
• Fastighetsägare eller arrendatorer
• Söker fastighetsägaren så följer tillståndet fastigheten
• För arrendatorn gäller att han skall ha ett varaktigt arrendeförhållande och tillståndet 		
gäller så länge arrendet består (det är samma arrendator). En ny arrendator kan inte ta
över tillståndet. Det är dock inte självklart när ett arrendeförhållande är att betrakta
som nytt
Vart vänder jag mig när jag ska söka tillstånd?
• Till någon konsult som har kompetens inom både vatten- och jordbruksområdena, 		
till exempel Jordbruksverkets vattenenhet
• LRF kan hänvisa dig till rätt kompetens

Motstående intressen
Motstående intressen kan vara:
• Allmänna intressen såsom naturvård
• Allmänna kommunala intressen
• Kommunala dricksvattentäkter
• Enskilda brunnar
• Kraftverk
Det är av största vikt att alla synpunkter från motstående intressen diskuteras.
Om motstående intresse kan lida skada t ex energibortfall i kraftverk eller sinande brunnar är det i de flesta
fall billigast att lösa problemet innan ansökan inges till miljödomstolen. I annat fall prövas frågan av miljödomstolen.
Sökanden svarar för motstående intressens, sakägares, skäliga rättegångskostnader.

Dom
Miljödomstolens dom i målet grundas på inkomna handlingar från sökanden och motstående intressen och på
vad som framkommit under huvudförhandlingen och eventuell syn.
Domstolen har möjligheten att själv på eget initiativ ta upp och pröva frågor som sökanden eller sakägare inte
tagit upp.
Av domen framgår bland annat hur mycket vatten du får ta ut per sekund och per år samt syftet med vattenuttaget.
Domen innehåller ett antal villkor, bland annat ska uttagen vattenmängd mätas, både flöde och volym.
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Mätning av grundvattennivåer och flöden i vattendrag föreskrivs.
Miljödomstolen föreskriver en tid (5 – 20 år) inom vilken anmälan om ersättning för oförutsedd skada kan
göras. Efter en eventuell anmälan tas målet upp på nytt för bedömning av skada och ersättningsanspråk.
Miljödomstolen kan fastlägga ett kontrollprogram, men vanligare är att domstolen föreskriver att kontrollprogram skall upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen.
Vissa punkter i kontrollprogrammet gäller tills vidare medan andra gäller under tiden för oförutsedd skada.
Härtill har varje verksamhetsutövare att genomföra en egenkontroll, som även gäller vattenverksamhet.
Eventuellt överklagande till Miljööverdomstolen kräver ett prövningstillstånd.
När domen vunnit laga kraft har jag min rätt och mina skyldigheter till mitt uttag av vatten för bevattning.
Nu gäller det att följa tillståndet och villkoren i tillståndet, domen, i annat fall kan tillståndet förfalla.

Kostnader
Det är sökanden, bevattnaren, som betalar alla utredningar.
Det är sökanden som har hela utredningsansvaret.
Sökanden betalar en ansökningsavgift till domstolen bestående av en grundavgift och ett tillägg som grundar sig
på tillståndsgiven årlig vattenmängd.
Därutöver betalar sökanden skäliga rättegångskostnader för sakägare, de som kan anses berörda av verksamheten.
Allmänna frågeställningar
Det råder mycket osäkerhet bland verksamhetsutövare om hur lagar ska tolkas i samband med
bevattningsuttag. Frågor som är vanliga är:
Hur vet jag om jag får jag vattna? Vem avgör om jag får vattna?
• Finns det ett bevattningstillstånd så är det tillståndet som gäller, med dess ingående villkor. Om man
inte har tillstånd så gäller uppenbarhetskriteriet.
• Uppenbarhetskriteriet: Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas
genom vattenuttaget behövs inget tillstånd eller anmälan.
Vem bestämmer om det är uppenbart att allmänna och enskilda intressen inte skadas?
• Formellt är det Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, som avgör om du kan fortsätta med
bevattningen. Länsstyrelsen ingriper oftast efter att någon har kommit in med en anmälan om skada.
Det är oftast svårt för en bevattnare att visa på att ingen skada skett.
Så fort du tar ut vatten blir det en påverkan, större eller mindre. En påverkan innebär inte nödvändigtvis att en skada har uppkommit på allmänna eller enskilda intressen. Det är endast du som bevattnare
som kan göra bedömningen om uppenbarhetskriteriet är uppfyllt.
Som verksamhetsutövare, bevattnare är man alltid i ett utsatt läge om man inte har tillstånd eller
bevattningsdamm.
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Bevattningsförbud
Tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen, kan stoppa enskilda bevattningsföretag.
Tillsynsmyndigheten kan däremot inte generellt förbjuda vattenuttag ur till exempel en å eller del av ett
vattendrag.
När det står i tidningar att bevattningsförbud råder så ska det uppfattas som en stark uppmaning till bevattnare
att vara försiktiga med vattenuttagen. När Länsstyrelsen har uppmanat till återhållsamhet med bevattning är det
inte uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas. Det är (kan) därför vara straffbart att ta ut vatten i sådana situationer, miljöbrott.
Kommunerna råder över den kommunala vattendistributionen och kan förbjuda abonnenterna att till exempel
vattna i trädgårdar och tvätta bilar.

Anmälan om viss vattenverksamhet istället för tillstånd
Enligt 11 kap 9 a § i miljöbalken kan vissa vattenverksamheter anmälas till Länsstyrelsen i stället för att söka
tillstånd hos Miljödomstolen. Enligt förordning (1998:1388 i Svensk Författningssamling) om vattenverksamhet framgår vilka verksamheter som kan anmälas. Exempel på vattenverksamheter som kan anmälas är:
• Våtmarker där vattenområdet inte överstiger 5 hektar. En bevattningsdamm kan vara en typ av våtmark.
• Bortledande av högst 1000 m ³ ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst
200 000 m ³ per år, eller utförande av anläggningar för detta.
Grundvattenuttag kan inte anmälas enligt ovanstående lagrum.
Länsstyrelsen bedömer anmälan utifrån allmänna synpunkter såsom naturvård, kulturminnesvård, fiskeintresse
med mera. Länsstyrelsen gör däremot ingen prövning om verksamheten påverkar enskilda intressen.
Länsstyrelsen kan kräva att det upprättas en miljökonsekvensbeskrivning och görs utredningar om vattenförhållandena med mera.
Trots betydande utredningar får du intet tillstånd, utan endast ett svar från Länsstyrelsen som i princip kan
ändras redan nästa dag. Dessutom kan någon anmäla skada till följd av bevattningen till Länsstyrelsen, som
kan stoppa bevattningen.
Länsstyrelsen har i ett tillsynsärende skrivit att i stället för att söka tillstånd kan man anmäla vissa mindre
ytvattenuttag. Anmälan ska göras till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. ”Uppgifter ska lämnas bland
annat om hur miljön kan påverkas av uttaget. I anmälningsbeslutet kan Länsstyrelsen besluta om förbud eller
förelägga verksamhetsutövaren att vidta försiktighetsmått eller ansöka om tillstånd. Alternativt kan Länsstyrelsen besluta att ärendet inte föranleder någon åtgärd. Uppstår det behov av tillsynsåtgärder vid senare
tillfälle kan Länsstyrelsen komma att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder, eller till och med
förbjuda verksamheten”.
Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamheten, behövs
enligt undantagsregeln ingen anmälan. Verksamhetsutövaren har skyldighet att själv känna till när uttag kan ske
och vilken påverkan detta har på vattendraget.
Du får inget tillstånd genom anmälningsförfarandet.
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Myndigheter
Av Sveriges alla myndigheter kan fem stycken nämnas i bevattningssammanhang.
De är Miljödomstolen, Länsstyrelsen, kommunen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.
Myndigheternas roller i bevattningsfrågor kan sammanfattas sålunda:

Miljödomstolen
Ansökan om tillstånd till bevattning skickas till
Miljödomstolen, som prövar ansökan och meddelar tillstånd, vattendom.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.
Det innebär att den kontrollerar att lagar följs och behandlar eventuella anmälningar.
I lagstiftningen finns möjlighet att delegera tillsynen från
Länsstyrelse till kommun. Vad vi känner till är det ingen
kommun som har tagit över tillsynen över vattenverksamheter, det vill säga miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna hos kommunerna kan inte förelägga någon i frågor
om vattenverksamheter.
Länsstyrelsen kan omedelbart besluta om att stoppa ett bevattningsuttag
utan tillstånd. Stoppet gäller oavsett om beslutet överklagas.
Samråd ska hållas med Länsstyrelsen inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Länsstyrelsen ska då fatta beslut om verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.
Länsstyrelsen får ansökan om tillstånd på remiss från miljödomstolen och
brukar yttra sig över ansökan och har då att bevaka de allmänna intressena.
Länsstyrelsen är samrådsmyndighet när en bevattningsdamm ska anläggas.
Samråd ska hållas innan bevattningsdammen byggs.
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Jordbruksverket

Naturvårdsverket

Jordbruksverket arbetar med rådgivning och uppdrag om vattnet
i odlingslandskapet, bl a har ett
stort antal utredningar och
ansökningar om tillstånd till både
yt- och grundvattenuttag genomförts åt bevattnare.

Naturvårdsverket har möjlighet
att yttra sig till Miljödomstolen i
ansökningsprocessen.
Naturvårdsverket skriver även
handböcker med mera med sin
tolkning av lagtexten.

Kommunen
Kommunerna får ansökan om
tillstånd på remiss från miljödomstolen och brukar yttra sig över
ansökan. Kommunerna ska bevaka
de lokala allmänna intressena,
kommunens allmänna vattenförsörjning med mera.

Läs mer på webben
• www.domstol.se
• www.lansstyrelsen.se
• www.jordbruksverket.se
• www.naturvardsverket.se
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Optimering – Bevattningsteknik
Vatten är en av de faktorer som påverkar växter allra mest. Att tillgodose en grödas behov är därför mycket
viktigt för att uppnå en hög skörd med god kvalitet. Att vattna helt perfekt kan dock vara väldigt svårt, vilket
beror på flera faktorer.
• För det första kan det vara svårt att veta vilken som är den optimala markfuktigheten för den gröda som
odlas och för den jordart som används.
• För det andra kan det vara svårt att uppnå den önskade markfuktsnivån, beroende på att bevattningskapacitet eller tillgången till bevattningsvatten är otillräcklig.
• När det blåser blir bevattningen ojämn om man inte använder droppbevattning eller bevattningsramp.
Även i den bästa av världar där man vet behovet, och har möjlighet att tillgodose detta, kan det vara svårt med
bevattning. Detta beror dels på osäkerheten som finns i väderprognoserna men också på osäkerheten kring
vad man får betalt för sin gröda. Det är därför många gånger svårt att ta besluten om man skall vattna eller inte
och i så fall när och hur mycket.

Vad innebär bevattningsoptimering?
När man bevattningsoptimerar försöker man anpassa bevattningen så att man når högsta möjliga lönsamhet
utifrån de bevattningsresurser man har att tillgå. Det behöver inte alltid handla om att vattna mer utan att man
prioriterar annorlunda. En för hög bevattningsintensitet medför extra arbete som i sin tur ger högre kostnader
samt ökad risk för växtnäringsläckage. Om man normalt vattnar för lite kan en optimering innebära att man i
stället vattnar mer och på så vis ökar utbytet och därmed lönsamheten i företaget. Att optimera bevattningen
kan även innebära att man vattnar mer under vissa perioder av säsongen och mindre under andra.

Hur kan jag optimera min bevattning?
Nyckeln till framgång, eller snarare nyckeln till ökad precision ligger i planeringen och uppföljningen av
bevattningen. För att ha en chans att nå en ekonomiskt optimal bevattning är det viktigt att man i förväg tänker
till och planerar vilka grödor man skall bevattna och när de skall bevattnas. Man bör innan säsongen startar
lägga upp ett schema för hur och ungefär när maskinerna skall flyttas. Vid utformandet av detta schema bör
historisk klimatdata beaktas så att planen blir realistisk och genomförbar.
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Inför detta planeringsarbete är det viktigt att skaffa så bra bakgrundsinformation som möjligt. Man behöver
känna till jordens beskaffenhet och också veta hur respektive gröda bör vattnas, under vilket utvecklingsstadium som behoven är som störst etcetera. Man bör också se till att under säsongen ha tillgång till de mest
pålitliga väderprognoserna så att ett så korrekt beslut som möjligt kan tas. Dokumentation av alla bevattningsåtgärder som görs under säsong bör också göras så att man i efterhand kan göra en utvärdering av arbetet.
Det finns en hel del “redskap” tillgängliga på markanden idag som kan vara till hjälp vid beslutsfattandet kring
bevattning. Två av dessa finns beskrivna nedan.

Prognosmodell för bevattning
I dagsläget är Lantmännens bevattningsprognos den enda som kommersiellt går att köpa. Bevattningsprognosen som är utvecklad i samarbete med SMHI ger dagligen besked om ditt bevattningsbehov för varje
fält. Den hjälper dig att bevattna lagom mycket och lagom ofta, både för att spara kostnader och arbete, men
även för att minska näringsläckage. Bevattningsmodellen matas automatiskt dagligen med nya 5-dygnsprognoser från SMHI och håller reda på jordart, gröda, avdunstning, nederbörd m.m. Även om nederbörden läggs in
automatiskt bör den faktiska nederbörden mätas på varje fält och läggas in manuellt. Det du även fyller i
manuellt är följande:
• Jordart, du kan välja mellan 10 jordarter
• Gröda
• Rotdjup
• Datum för sådd eller sättning
• Tillförd bevattning
Bevattningsprognosen har, i de undersökningar som SLU Alnarp genomfört, fungerat väl och rekommenderas
för odling av potatis i Sverige. Prognosmodellen ger ett bra stöd i beslutsfattandet kring bevattning, ger en god
dokumentation och översikt på markens vattenbudget och den är relativt lättanvänd. Dessutom är kostnaden
låg i förhållande till övriga mätinstrumenten och redskap som finns tillgängliga på marknaden.

Exempel på bevattningstekniksföretag:
• Pessl och Imetos produkter kan man köpa hos Waterboys (http://pessl.metos.at/joomla_old/)
• Amtele (www.amtele.se)
• Adcon (www.adcon.com) finns på Lantmännen
• Dacom har även de ett komplett system för bestämning av bevattningstidpunkt
• Aquadrip (www.aquadrip.se)
• Bevattningsteknik (www.bevattningsteknik.se)
• Rosenqvist bevattning (http://irrigation.rosenqvists.com/sv)
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Var hittar jag ny forskning?
• http://www.lantbruksforskning.se
• http://www.ffe.slu.se
• http://www.slu.se
• http://libris.kb.se/
• http://partnerskapalnarp.slu.se
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Bevattninsprognosens svagheter ligger i att man måste ha tillgång till Internet och att man är beroende av att
tjänsten fungerar. Prognosen är även känslig för vilket rotdjup, jordart och vattenhållande förmåga man matar
in. Problemet är att man i många fall saknar exakta uppgifter om ovanstående faktorer. Mer korrekt information kring dessa parametrar skulle förbättra prognosen betydligt. Hur väl prognosen avspeglar det faktiska
bevattningsbehovet varierar från år till år och beroende på hur väl man matar in all grunddata. En markfuktsmätare, typ Watermark, som verifierar statusen är därför önskvärd. För att få tillförlitliga svar behövs flera
mätare på varje fält.

Mäta markfukten med mätinstrument
På Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har man testat ett antal olika markfuktssensorer (Watermark,
Delta-T, Easy Ag, Fieldscout 300, Aquaflex och olika typer av tensiometrar). I dessa försök har Watermarksensorn fått bäst betyg på grund av att den är billig, driftssäker och lättanvänd. Watermarksensorn kan sägas
vara en vidareutveckling av de traditionella gipsblocken som har använts under många år för att mäta markfukt. Dessa mäter motståndet mellan två ledningar som ligger inkapslade i ett gipsliknande material. Ju blötare
jorden är desto mindre resistans blir det mellan ledningarna.
Nackdelen med sensorerna är att de inte är lika känsliga och därför inte reagerar lika snabbt på markfuktsförändringar som vissa andra mätare. Det finns även en risk att mätvärdena ”driver iväg” med åren då växtnäringssalter tränger in i givaren.
Mätarna kan läsas av manuellt eller kopplas in i väderstationer för automatisk avläsning. I detta försök kopplades sensorerna in till en Imetos väderstation som kommunicerar med Internet via GSM och GPRS. Man
kan således få information till mobiltelefonen om markfukten börjar närma sig den kritiska gränsen. Med en
tillsatsmodul (ICA-box) kan även bevattningen startas automatiskt på en given signal från markfuktssensorerna,
vilket är speciellt användbart om man har droppbevattningssystem. Det är egentligen först när man har sådana
system som man kan börja prata om precisionsbevattning.

De 5 viktigaste punkterna att tänka på om jag vill optimera min bevattning
• Håll koll på vädret
• Börja vattna i tid, gör i ordning stamledning och maskiner i god tid
• Anpassa odlingen efter bevattningskapaciteten. Odla ej för stor areal
• För en vattenbudget eller använd bevattningsprognos
• Följ markfukten med någon form av mätare
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Vattenkvalitet
Varför ska jag tänka på vattenkvalitet?
Vatten är ett unikt lösningsmedel, men också ett transportmedel för levande och icke-levande partiklar. Det
spelar också en nyckelroll i alla livsprocesser, inte bara för växter utan för alla slags organismer. Inom
produktion av hortikulturella produkter används begreppet hortikulturellt vatten. Det är ett samlingsbegrepp
för vatten som används i olika delar av produktionskedjan för trädgårdsprodukter, från jord till bord;
användningsområdena är
• Bevattning
• Applicering av gödsel- och bekämpningsmedel

Den bästa vattenkvaliteten kan
inte kompensera för skitiga rör

• Skörd
• Produktkonditionering
• Processvatten
I olika utvecklingsstadier kommer vatten i kontakt med grödan. I samband med produktion av ätliga
trädgårdsprodukter, i synnerhet produkter som är avsedda för direktkonsumtion eller konsumtion efter
minimal tillredning, spelar vattnets hygieniska kvalitet en viktig roll.
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Ju intimare vattnet kommer i kontakt med skördeprodukten desto högre krav bör det ställas på vattnets
hygieniska kvalitet. Men det är också viktigt i samband med hortikulturellt vatten som används för skötselåtgärder på allmänna platser, såsom skolträdgårdar, park- och idrottsanläggningar.
Källor för hortikulturellt vatten kan vara kommunalt, brunns- och uppsamlat regnvatten, ytvatten (uppsamlingsdammar, vattendrag och sjöar) samt obehandlat eller behandlat avloppsvatten.
Kommunalt vatten samt borrade grundvattenbrunnar har för det mesta mycket hög hygienisk kvalitet. Det har
också uppsamlat regnvatten under förutsättning att det uppsamlats och lagrats på ett lämpligt sätt.
Kvaliteten på ytvatten är däremot varierande. Obehandlat eller behandlat avloppsvatten anses inte vara lämplig
för bevattning av frukt och grönt för färskkonsumtion eller konsumtion efter minimal tillredning.

Vilka risker finns med dålig vattenkvalitet?
Risken med dålig kvalitet (låg hygienisk standard) i vatten som används i hortikulturella produktionsprocesser
är förekomsten av sjukdomsalstrare. Det kan röra sig om både växt- och humanpatogener.
Vatten kan vara ett transportmedel för både växtpatogena svampar och bakterier. Många tarmsmittor (fekala
föroreningar) är vattenburna och kan orsaka magsjukor. Bland humanpatogena sjukdomsalstrare finns:
• Virus (t.ex. norovirus som orsakar vinterkräksjukan, och hepatit A)
• Parasiter (t.ex. Giardia och Cryptosporidium)
• Bakterier (t.ex. Salmonella, Campylobacter, verotoxinproducerande stammar av E.coli (EHEC, VTEC), 		
Shigella, Yersinia, samt Aeromonas och Listeria)
De två sistnämnda bakterierna kan även överleva i andra miljöer än tarmen. De klarar även låga temperaturer
samt delvis också ett brett pH-spektrum och betingelser med lite tillgängligt vatten. Allvaret kring sjukdomstillstånd orsakat av dessa organismer varierar; vissa orsakar enbart rejäla diarréer och/eller kräkning, medan andra, såsom EHEC, kan leda till njursvikt och i svåra fall vara dödliga. Vissa av dessa organismer kan framkalla
sjukdomar i mycket liten dos (till exempel EHEC: 1-10 celler).

Vad kan jag som odlare göra för att kontrollera och förbättra min
vattenkvalitet?
I Sverige finns hittills ingen standard eller operativa normer för bevattningsvattnets hygieniska kvalitet. Normer
är dock ett viktigt led för att kunna minska risken att tarmsmittor överförs i produktionskedjan.
Samtidigt som vattenkällans kvalitet är intressant är hygienen i bevattningsledningarna av stor betydelse.
Bevattningsvatten av hög kvalitet kan inte kompensera för förorenade ledningar till bevattningsrampen eller
vattenspridaren.
Mycket kan dock göras innan dessa normer finns och det gäller förvaring och renhållning av bevattningsutrustningen. Bevattningsrör ligger ofta öppna kvar på marken i väntan på en ny insats. Dels kommer ofta
rörens inre i kontakt med jord, dels är de ett bra gömställe för smådjur som kan vara smittbärare för tarmsmittor. Också bör man tänka på att rengöra bevattningsrören, i och med att det ofta utvecklas en rejäl biofilm
i vattenrör.
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För kontroll av vattenkvalitet kan man skicka in prov för vattenhygienisk analys. Halten E. coli och fekalstreptokocker (intestinala enterokocker) samt förekomsten av Salmonella ger en god bild över tillståndet i vattnet.
I detta sammanhang används E. coli som en indikator för kortvarig fekal förorening och fekalstreptokocker för
långvarig fekal förorening. Salmonella är en humanpatogen som har upprepade gånger påvisats i svenska
ytvattenkällor som används för bevattning.
Provtagning och analys behöver upprepas över tid. Arbetet med att ta fram ett underlag för ett provtagningsprotokoll och tröskelvärden är i gång, men inte tillgängligt än. En grundregel är dock att vattenpumpen är i
gång i minst 15 minuter innan provtagningen. Det är också viktigt att provet kommer till ett analyslaboratorium
inom några timmar. Det finns ett antal kommersiella laboratorier i landet som gör dessa analyser.
Återkommande höga halter av E. coli och fekalstreptokocker eller förekomst av Salmonella i vattenkällan bör
leda till en felsökning. Det kan leda till att man överväger en annan vattenkälla för bevattning (till exempel
borrad brunn istället för ytvattten), rening av bevattningsvatten eller att man säkrar lagringssättet av ytvatten.
Om man använder ytvatten, i synnerhet ytvatten från vattendrag eller sjöar bör man fundera över om vattenkällan är mottagare för potentiellt förorenat vatten. En grundregel är att man säkerställer att det inte finns
strandbetande djur, att uppsamlingsdammen inte används som badplats för fåglar och att vattenkällan inte
kommer i kontakt med lakvatten från gödselstackar.

Direktiv som styr vattenkvalitet för olika ändamål
							

Ansvarig myndighet			

Regelverk

• Dricksvatten

Livsmedelsverket

SLV FS 2001:30

• Vatten från enskild brunn		

Socialstyrelsen			

SOSFS 2003:17

• Strandbadvatten

Naturvårdsverket

NFS 2008:8

Hur varierar olika grödors känslighet mot dålig vattenkvalitet?
Grödornas känslighet som bärare av tarmsmittor varierar mellan olika växtslag och under odlingssäsongen.
Det finns inga allmänna rekommendationer. En grundregel är dock att det ju närmare vattnet kommer slutprodukten, desto renare skall det vara; processvatten och vatten som används för konditionering måste vara av
högsta hygieniska kvalitet.
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Olika kulturer verkar hålla tillbaks smittor på olika sätt. Det finns inte tillräcklig vetenskaplig information kring
detta än. Den befintliga informationen innehåller en del fallgropar som måste utredas. Arbetet kring denna
frågeställning är i gång.
Det är också betydelsefullt hur produkten kommer att tillredas. Uppvärmning avdödar tarmsmittor, men
behöver inte tvunget inverka på endotoxiner. En del av tarmsmittorna klarar dock av frysning eller kylning
utan nedsatt vitalitet.

Vilka lagar/krav från köpare och myndigheter finns?
Riktlinje 2001/95/EG reglerar odlarens ansvar för produkten. Däremot saknas en officiell standard eller
operativa normer för bevattningsvattnets hygieniska kvalitet eller lagar som reglerar vattenhygien.
En grundregel är dock att man använder sig av god odlingspraxis för att minimera risken för spridning av
humanpatogener. I Sverige regleras vattenkvaliteten av olika förordningar (se tabellen nedan).
Avsaknaden av regelverk för bevattningsvatten leder till ett vakuum och ovisshet för odlare att förhålla sig till.
En rundringning hos grossister visade att man inte hade några speciella krav. Samtal med odlare visar dock en
annan bild. Den återgivna bilden tyder på att handeln inte förstår odlingens villkor.
Från många sidor har det yttrats att strandbadvattendirektivet skulle kunna användas för standard för bevattningsstandard. I så fall bör man stödja sig på det äldre regelverket (NFS 1996:6 MS:89) som upphörde gälla
24 maj 2008, som är mycket tydligare vad gäller gränsvärden, samt komplettera det med uppföljning av
Salmonella. Bättre är det dock att snegla på mer ändamålsenliga utländska standarder.
En intressant svensk studie visar på att slutkonsumenten anser att ansvaret för hälsa främst ligger hos
myndigheter, industrin och odlarna och enbart till en mycket liten omfattning hos konsumenten själv.

Rekommendationer
• Satsa på produktsäkerhet
• Lär känna förhållandena på ditt företag
Vilka riskmoment finns i ditt företag?
		 Ta vattenanalyser över säsongen
		 Ta hygienanalyser av produkten
• Välj rätt vatten
• Anpassa bevattningssätt
• Utbilda personalen på alla nivåer
• Ha rätt utrustning som så att hygien kan upprätthållas under arbetsdagen
• Installera system för att kunna spåra produkten minst ett steg bakåt och ett
steg framåt i kedjan
• Ta fram en plan för krishantering
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Handlingsplan för ansökan om tillstånd till
bevattning
När en bevattnare funderar över att söka tillstånd, vattendom, inställer sig många frågor bland
annat vilka utredningar behöver göras. Utredningarna inför en ansökan innehåller många
moment, större eller mindre.
Bevattnaren vänder sig oftast till någon konsult som hjälper honom att göra utredningarna.
Bevattnaren kan själv bidra i delar av utredningen för att hålla kostnaderna nere, till exempel
aktivt delta vid provpumpningen. I huvudsak ska de moment som listas nedan genomföras. Listan
är upprättad för grundvattenuttag. Principen för att ta fram en ansökan för ytvattenuttag är den
samma. Punkterna 4 – 9 anpassas till rådande förhållanden vid ytvattnet. Här beräknas vilka
flöden som minst ska rinna förbi vid uttag ur vattendrag till nytta för bland annat allmänt intresse.
Eventuella kraftverksintressen ska beaktas.
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• Påverkansområde, Influensområde, är det område som kan bli påverkat av vattenuttaget
• Samråd med konsult där ramarna diskuteras, såsom önskade vattenuttag i liter/sekund
och årligt uttag
• Några andra omständigheter som kan vara av vikt för utredningen
• Preliminär bedömning av påverkansområdet, influensområdet, för vattenuttaget
• Utreda vilka fastigheter som finns inom bedömt influensområde, samt vilka fastigheternas
ägare är
• Utreda vilka brunnar (grävda och borrade med flera) som finns inom bedömt influensområde
• Välja ut observationsbrunnar inför provpumpningen
• Samråda med Länsstyrelsen inför provpumpningen
• Genomföra provpumpning, minst en vecka jämte återhämtning
• Utvärdering av provpumpningen och bestämma praktiskt influensområde
• Ev komplettering av fastighetsutredningen och brunnsinventeringen
• Upprätta en vattenbehovsanalys
• Upprätta en vattenbalans kalkyl, där mängden tillgängligt vatten jämförs med summan av
samtliga uttag inom tillrinningsområdet.
• Upprätta en ekonomisk kalkyl
• Genomföra samråd med Länsstyrelsen och de som kan antas bli särskilt berörda inför 		
miljökonsekvensbeskrivningen, MKB
• Upprätta MKB
• Utföra eventuella skadeförebyggande åtgärder
• Sakägare, fastighetsägare
• Upprätta ansökan
• Samråd med eventuellt ombud
• Skicka in ansökan till Miljödomstolen

Det är sökanden, bevattnaren, som ska göra utredningarna enligt ovan, men som regel
behöver han hjälp av någon konsult för arbetet.
Bevattnare inom samma område, vattentillgång, kan minska sina kostnader väsentligt genom
att gå samman och göra gemensamma utredningar inför tillståndsansökan. Man kan bilda en
ekonomisk förening som administrerar förfarandet.
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Anteckningar
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