TA HAND OM DINA DIKEN
God förvaltning och underhåll är viktigt för
Ökad odlingssäkerhet
Högre skördar
Minskad brukningskostnad
Bättre växtnäringsutnyttjande
Mindre risk för växtnäringsläckage och klimatpåverkan
Du som har ett dike har skyldighet att sköta det på ett bra sätt.

Lär dig mer på våra Studiecirklar om diken!
Juridik – praktik – teknik - miljöhänsyn
Vänd blad för mer information

Gå en studiecirkel om diken
Lär dig mer om god förvaltning och underhåll av diken!
•

Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken.

•

Hur får vi igång en styrelse i ett insomnat markavvattningsföretag?

•

Hur bör vårt - öppna eller rörlagda - dike skötas på bästa sätt?

•

Vilken teknik är lämpligas för underhåll vid olika förhållanden, och när
på året är underhåll lämpligast att utföras?

•

Hur ska vi hantera förändrade förhållanden i området, som påverkar diket?
Till exempel vägar, hårdgjorda ytor, dagvatten m.m.

•

Vad gör jag när grannen nedströms inte vill underhålla diket?

Innehållet utgår från en studievägledning, filmer och annat kursmaterial - men
anpassas efter cirkeldeltagarnas intresse och behov. Cirklarna finansieras genom
EU:s landsbygdsprogram och är kostnadsfria för deltagarna.
Studiecirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruks- eller hästföretagare, anställd
maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna
näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare
med jordbruksmark.

Vill du bli cirkelledare?
Vi söker även cirkelledare (i vissa områden).
•

Du får en tvådagars utbildning, både kring pedagogik och ämnesfrågor.

•

Till stöd för de cirklar du leder finns studievägledning, filmer, broschyrer
och annat material att utgå från på cirkelträffarna.

•

Du får löpande stöd från den nationella projektorganisationen
(Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket) beträffande frågor som
dyker upp i – och kring – cirklarna.

För att bli cirkelledare behöver du ha erfarenhet av lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk (t.ex. lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruksföretag,
entreprenör som utför uppdrag om täckdikning och underhåll av diken, lantbruksrådgivare eller konsult inom rådgivning om vattenhushållning).

Läs mer, och gör din intresseanmälan på

www.sv.se/vatten

