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RUTINER FÖR SPARSAM BEVATTNING 
Vissa år är tillgången på vatten begränsad. För att inte riskera vattenbrist i den egna verksamheten och 

för att inte orsaka vattenbrist för andra, ska bevattning vara behovsanpassad och ske på ett effektivt sätt.  

1. Lista de grödor som bevattnas. Beskriv för varje gröda hur du kontrollerar behovet av bevattning och 
hur du planerar bevattningen. Använd tabell 1 nedan om det är lämpligt.  

2. Beskriv vilka bevattningssystem som används för varje skifte, och hur du ser till att det fungerar bra.  
Använd tabell 2 nedan om det är lämpligt.  

3. Tips om effektiv bevattning finns i Jordbruksverkets Jordbruksinformation 5 – 2007, Bevattning och 
växtnäringsutnyttjande som finns på som stödmaterial på sigill.se   

 

TABELL 1 Grödor som bevattnas 

Gröda Kontroll av bevattningsbehov 
Ex. Lök Jag har lång erfarenhet av jorden där löken odlas så jag kan bedöma markfuktigheten 

och behovet av bevattning genom att känna med handen. Under torkperioder, när jag 
behöver vara extra säker på att inte vattna i onödan, kontrollerar jag markfuktigheten 
med en Tensiometer.  Bevattning sker alltid under natten, utom i extrema fall.  
nattetid. 

Ex. Morötter Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och 
känna på jorden, samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det 
kommer regn. Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min 
bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans 
utvecklingsstadium. Bevattning sker alltid under natten, utom i extrema fall. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

mailto:info@sigill.se
http://www.sigill.se/


 

SIGILL KVALITETSSYSTEM AB  105 33 Stockholm | Tel 010-184 45 00 | info@sigill.se | Org.nr 556530-8979 | www.sigill.se  

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige. 2(2) 

 

TABELL 2 Underhåll av bevattningsutrustning  

Utrustning Antal Finns på 
följande 
skiften 

Kontroll och underhåll 

Ex Stamledning 
egen mark 
 

-  Genomgång av stamledningar och hydranter inför 
odlingssäsongen och löpande under säsongen. 

Ex Stamledning 
arrenden 
 

-  Genomgång av stamledningar och hydranter inför 
odlingssäsongen och löpande under säsongen. 

Ex. 
Rampbevattning  

15 st  Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongen. 

Ex Droppbevattning 40 ha  Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongen.  
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	Ex MorötterRow1: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow1: 
	Ex MorötterRow2: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow2: 
	Ex MorötterRow3: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow3: 
	Ex MorötterRow4: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow4: 
	Ex MorötterRow5: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow5: 
	Ex MorötterRow6: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow6: 
	Ex MorötterRow7: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow7: 
	Ex MorötterRow8: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow8: 
	Ex MorötterRow9: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow9: 
	Ex MorötterRow10: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow10: 
	Ex MorötterRow11: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow11: 
	Ex MorötterRow12: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow12: 
	Ex MorötterRow13: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow13: 
	Ex MorötterRow14: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow14: 
	Ex MorötterRow15: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow15: 
	Ex MorötterRow16: 
	Jag har god kännedom om marken och bedömer markfuktigheten genom att titta och känna på jorden samtidigt bevakar jag väderprognoserna för att veta om och när det kommer regn Jag bedömer behovet av bevattning genom att väga samman min bedömning av markfuktigheten med väderprognoserna och grödans utvecklingsstadium Bevattning sker alltid under natten utom i extrema fallRow16: 
	Ex DroppbevattningRow1: 
	40 haRow1: 
	Finns på följande skiftenRow5: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow1: 
	Ex DroppbevattningRow2: 
	40 haRow2: 
	Finns på följande skiftenRow6: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow2: 
	Ex DroppbevattningRow3: 
	40 haRow3: 
	Finns på följande skiftenRow7: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow3: 
	Ex DroppbevattningRow4: 
	40 haRow4: 
	Finns på följande skiftenRow8: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow4: 
	Ex DroppbevattningRow5: 
	40 haRow5: 
	Finns på följande skiftenRow9: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow5: 
	Ex DroppbevattningRow6: 
	40 haRow6: 
	Finns på följande skiftenRow10: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow6: 
	Ex DroppbevattningRow7: 
	40 haRow7: 
	Finns på följande skiftenRow11: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow7: 
	Ex DroppbevattningRow8: 
	40 haRow8: 
	Finns på följande skiftenRow12: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow8: 
	Ex DroppbevattningRow9: 
	40 haRow9: 
	Finns på följande skiftenRow13: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow9: 
	Ex DroppbevattningRow10: 
	40 haRow10: 
	Finns på följande skiftenRow14: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow10: 
	Ex DroppbevattningRow11: 
	40 haRow11: 
	Finns på följande skiftenRow15: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow11: 
	Ex DroppbevattningRow12: 
	40 haRow12: 
	Finns på följande skiftenRow16: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow12: 
	Ex DroppbevattningRow13: 
	40 haRow13: 
	Finns på följande skiftenRow17: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow13: 
	Ex DroppbevattningRow14: 
	40 haRow14: 
	Finns på följande skiftenRow18: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow14: 
	Ex DroppbevattningRow15: 
	40 haRow15: 
	Finns på följande skiftenRow19: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow15: 
	Ex DroppbevattningRow16: 
	40 haRow16: 
	Finns på följande skiftenRow20: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow16: 
	Ex DroppbevattningRow17: 
	40 haRow17: 
	Finns på följande skiftenRow21: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow17: 
	Ex DroppbevattningRow18: 
	40 haRow18: 
	Finns på följande skiftenRow22: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow18: 
	Ex DroppbevattningRow19: 
	40 haRow19: 
	Finns på följande skiftenRow23: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow19: 
	Ex DroppbevattningRow20: 
	40 haRow20: 
	Finns på följande skiftenRow24: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow20: 
	Ex DroppbevattningRow21: 
	40 haRow21: 
	Finns på följande skiftenRow25: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow21: 
	Ex DroppbevattningRow22: 
	40 haRow22: 
	Finns på följande skiftenRow26: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow22: 
	Ex DroppbevattningRow23: 
	40 haRow23: 
	Finns på följande skiftenRow27: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow23: 
	Ex DroppbevattningRow24: 
	40 haRow24: 
	Finns på följande skiftenRow28: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow24: 
	Ex DroppbevattningRow25: 
	40 haRow25: 
	Finns på följande skiftenRow29: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow25: 
	Ex DroppbevattningRow26: 
	40 haRow26: 
	Finns på följande skiftenRow30: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow26: 
	Ex DroppbevattningRow27: 
	40 haRow27: 
	Finns på följande skiftenRow31: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow27: 
	Ex DroppbevattningRow28: 
	40 haRow28: 
	Finns på följande skiftenRow32: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow28: 
	Ex DroppbevattningRow29: 
	40 haRow29: 
	Finns på följande skiftenRow33: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow29: 
	Ex DroppbevattningRow30: 
	40 haRow30: 
	Finns på följande skiftenRow34: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow30: 
	Ex DroppbevattningRow31: 
	40 haRow31: 
	Finns på följande skiftenRow35: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow31: 
	Ex DroppbevattningRow32: 
	40 haRow32: 
	Finns på följande skiftenRow36: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow32: 
	Ex DroppbevattningRow33: 
	40 haRow33: 
	Finns på följande skiftenRow37: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow33: 
	Ex DroppbevattningRow34: 
	40 haRow34: 
	Finns på följande skiftenRow38: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow34: 
	Ex DroppbevattningRow35: 
	40 haRow35: 
	Finns på följande skiftenRow39: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow35: 
	Ex DroppbevattningRow36: 
	40 haRow36: 
	Finns på följande skiftenRow40: 
	Genomgång inför odlingssäsongen och löpande under säsongenRow36: 


