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Exempel på rutin för egenkontroll av dränering 

Syfte 

Att minska risken för läckage av näringsämnen och växtskyddsmedel till yt- och/eller 
grundvatten. 

Ansvarig: Maria och Lars Andersson 

 

Intervall Att göra Korrigerande åtgärd 

Årligen  Se över att kartor i GPS 
alternativt i pappersformat är 
uppdaterade med 
dräneringsbrunnarnas och 
täckdikningsögonens positioner 

(gäller särskilt nya marker). 

 Se över att dräneringsbrunnar 
och täckdikningsögon är tydligt 

uppmärkta på fältet. 

 1/3 av fälten följs upp årligen 
genom att Greppa Näringens 
checklista för dränering fylls i och 
jämförs med tidigare år.  

Dokumenterar: 

 När underhåll utförts. 

 Vilka åtgärder som gjorts. 

 Rita ut brunnar och 
utloppspunkter på kartan/GPS. 

 

 

 

 Märk upp brunnar och 
täckdikningsögon i fältet med 
exempelvis en flagga eller stolpe. 

 Notera uppmärksammade brister 
i dräneringssystemet och planera 
in åtgärder under hösten eller till 
kommande år. 

Innan 
vårbruket 

Se över att dräneringsbrunnarna är i 
bra skick genom att:  

 De har hela lock, 

 De är hela och fungerar som de 
ska, 

 De inte är fulla av slam, 

 Vattnet rinner fritt och åt rätt håll 

genom brunnar och från utlopp, 

 Det finns en obearbetad, 
gräsbevuxen yta runt brunnarna 
för att förhindra jorderosion, 

 Den obearbetade ytan inte är full 

av ogräs. 

Se över diken/vattendrag så att 
dräneringens utlopp/täckdikningsögon 
är i gott skick och inte igensatta. 

Åtgärda brister på dräneringsbrunnar: 

 Laga/byt ut trasiga lock, 

 Räta upp brunnen, byt skadade 
delar vid behov, 

 Töm dräneringsbrunnens 

slamficka innan den blir full, 

 Åtgärda problem med vad som 

stör flödet, 

 Vid besvärliga ogräshärdar plöjs 

ytan upp och gräs/örter sås in. 

 

 

Åtgärda brister i diken/vattendrag: 

 Underhåll vid utlopp, rensa diken 
vid behov så att inte vatten står 
kvar i dräneringen. 

Vid arbete 
på fältet 

Dokumentera när:  

 Nya problem uppstått, 

 Ta foton på eventuella brister 
som upptäcks. 
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Sammanfattning
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