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2-Kedjegrävare



Hög produktion
Rent vatten

Hög produktion 
med rent vatten 



Produktionsjordbruk

= Mycket livsmedel per hektar till låg kostnad

1. Hög skörd och kvalite

2. Så lite insatser som möjligt (arbete, maskiner, 
diesel, gödning, utsäde m.m)
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FAO säger 70 % högre livsmedelsproduktion 2050











Varför ingen dämning?

1. Höjd grundvattenytan i marken mindre marginal innan 
grödan lider av syrebrist och åkern inte går att köra på.

2. Ledningarna på åkern blir konstant vattenfyllda större risk 
för sedimentation i dem

3. Högre grundvattenyta leder till större risk för markpackning. 
Skadlig markpackning uppstår endast då marken är blött.

4. Översvämningar 
5. Hög produktion kräver så tidig såtidpunkt som möjligt.



Hur skall markavvattningen se ut?

1. Rörlagda diken. Fritt fram att lägga igen öppna diken.
2. Stora rör så ledningarna räcker till
3. Gräv ner alla brunnar
4. Förbud mot våtmarker som dämmer. Dvs de skall prövas i 

domstol.
5. Pumpning tillåtet utan tillstånd (kommer att behöva 

pumpas mycket om havsytorna höjs)
6. Vill få rensa öppna dike när så behövs utan anmälan.
7. Vill slippa få samhällsvatten i sina anläggningar.
8. Varje tillkoppling av dagvatten vid bygge av väg, hus 

eller dylikt skall prövas i domstol.  
9. Krav på att den som styckar fastighet skall betala 

omräkning av andelar i dikningsföretag
10. Andel i Dikningsföretag skall framgå vid försäljning och 

vara med i fastighetsregistret.



Hur skall markavvattningen se ut? Del2

1. Dikningsföretag  skall gälla för evigt
2. Täckdikning skall fortsätta vara undantagen från 

markavvattningsförbudet
3. Grannen skall inte få anlägga vattenspegel närmare 

gränsen än 20 meter (sprutning)
4. Förbud mot att plantera träd närmare än tio meter från 

rörledning
5. Dikningsföretag skall ha rätt att ta ner träd som kan 

förstöra rör.





Dagvattenhanteringen skall godkännas i domstol så det 
är klargjort att dagvattnet inte leder till ökad belastning 
på nerströms liggande markavvattning. 
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Till sist kom ihåg

• En hög skörd är det bästa sättet att ta upp den växtnäring 
som man tillfört fältet. 

• Skörden blir inte hög om vattennivån i marken är för hög 
pga. dålig markavvattning.


