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Genomförandet av uppdraget om att inrätta ett kompetens-
centrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket, 2017-
2019, slutrapport 
 
Jordbruksverket ska enligt regeringsbeslutet N2017/02364/SUN från den 23 mars 2017 
redovisa hur kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket bidrar till 
målet för det strategiska området Regler och villkor i Livsmedelsstrategin samt till att 
kompetensen om markavvattning och hantering av vatten i ett landskapsperspektiv 
stärks. 

Rapporten inleds med några viktiga resultat av kompetenscentrums arbete sedan 
starten 2017. Därefter följer en beskrivning av verksamheten under 2019. För en 
beskrivning av verksamheten 2017 och 2018 hänvisas till tidigare delrapporter.  
 
Resultat av kompetenscentrums verksamhet 2017-2019 

När kompetenscentrum bildades hade ett par nederbördsfattiga år lett till en ansträngd 
grundvattensituation, framförallt i sydöstra Sverige. 2018 drabbades norra Europa av den 
värsta torkan på flera decennier. Det svenska jordbruket drabbades hårt. Konsekvensen blev 
lägre skördar, foderbrist och minskad lönsamhet. Mark- och vattenresursernas betydelse för 
livsmedelsproduktionen blev tydlig både för jordbrukarna och för övriga samhället. 

Att vatten är en begränsad resurs även i vårt vattenrika land är inte bara ett problem för 
jordbruket. Människans behov av vatten för hushållens vattenförsörjning, industriproduktion 
och jordbruk ställs emot naturens behov av vatten för att bevara den biologiska mångfalden. 

De gångna årens torka har skapat en ökad medvetenhet om klimatfrågan i allmänhet, både 
inom jordbrukssektorn och i övriga samhället. Övriga samhällssektorers ökade medvetenhet 
om vattnets betydelse har skapat en bred diskussion om samhällets hantering av vatten. Det 
har i sin tur gjort att trycket på förändringar av regler och villkor som på olika sätt påverkar 
jordbrukets hantering av vatten har ökat. I arbetet med dessa förändringar är kunskap om 
jordbrukets vattenhantering en viktig förutsättning för att regler och villkor ska bidra till att 
nå målen i livsmedelsstrategin. 

Nedan redovisar vi några viktiga resultat som kompetenscentrum har bidragit med i det här 
sammanhanget och något om vad det har lett till.  
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Behovet av dränering och ökade investeringar i täckdikning 

I april 2018 publicerade vi en rapport om avvattning av jordbruksmark i ett förändrat 
klimat1, där vi visade att en stor del av den svenska jordbruksmarken har bristfällig dränering 
och bedömde att investeringstakten långsiktigt skulle behöva öka två till tre gånger för att 
bevara markens produktionsförmåga. 

Det har lett till en medvetenhet om att det finns ett stort behov av att öka investeringarna i 
täckdikning. 

Samsyn om behovet av avvägning mellan jordbruksmark och åtgärder för att förbättra 
vattenmiljön 

Jordbruksverket har uppnått en samsyn med Havs- och vattenmyndigheten om behovet av 
avvägningar mellan behovet av dränerad jordbruksmark för livsmedelsproduktion och 
åtgärder för att förbättra vattenmiljön. I fyra rapporter2 som publicerades i början av 2020 
redovisar vi principerna för hur en sådan avvägning bör gå till. Fortfarande återstår många 
frågor om hur avvägningen ska gå till i praktiken och hur nödvändiga åtgärder ska 
genomföras och finansieras. Arbetet behöver därför fortsätta i samverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten och övriga berörda myndigheter.  

Samsynen är ett resultat av en dialog mellan myndigheterna som startade 2014. 

Jordbrukets vattenbehov har fått utrymme i diskussionen om hur samhällets 
vattenresurser ska fördelas 

Vi har lyft jordbrukets behov av vatten för bevattning och djurhållning och bidragit till att 
diskussionen om vattenförsörjning inte bara handlar om dricksvatten utan omfattar alla 
sektorers vattenbehov. Tack vare kompetenscentrum fick Jordbruksverket möjlighet att 
tillsammans med en rad andra myndigheter delta i en studieresa till Cypern och Portugal. 
Resan var en del i ett uppdrag till Livsmedelsverket om att stärka Sveriges förmåga att 
hantera fortsatta situationer med torka3. Den efterföljande konferensen dominerades helt av 
dricksvattenförsörjningen men sedan dess har diskussionen breddats. 2019 tog Havs- och 
vattenmyndigheten initiativ till en dialog om behovet av en samlad och hållbar 
vattenresursförvaltning för att klara framtida utmaningar och hantera alla samhällssektorers 
behov av vatten utan att äventyra miljön. Under 2020 bjuder de in till tre möten där vi 
kommer att delta tillsammans med ett 15-tal personer med erfarenheter och kunskap från 
arbete inom myndigheter, kommuner, akademin och näringslivet. 

 

                                                 
1 Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat, Jordbruksverkets rapport 2018:19 
2 Fysisk påverkan i jordbruksvatten, underlag för avvägning mellan åtgärder för att förbättra vattenmiljön och 
ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, SJV rapport 
2020:01  
3  TORKA-uppdraget 2017 – Hur möter Sverige nästa torka? Förslag och sammanfattningar baserat på 

konferens, workshops och studieresa, Livsmedelsverket, januari 2018, dnr 2017/03116 
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Dåliga skördar är ofta en kombination av både för mycket och för lite vatten under 
odlingsåret. 

Vi har ökat medvetandet om att missväxt i jordbruket ofta är en kombination av 
ogynnsamma väderförhållanden med både för mycket och för lite vatten under samma 
odlingssäsong. I slutet av 2017, som var ett år med låga grundvattennivåer och brist på 
ytvatten i delar av landet, lät vi HS konsult AB göra en analys av hur detta hade påverkat 
jordbruket i olika delar av Sverige. Resultatet visade att de dåliga skördarna var en 
kombination av torkan, en blöt höst året innan och en kall vår. 

En liknande bild ges i Jordbruksverkets rapport om erfarenheterna från torkan 20184. 

Väldränerad åkermark är viktig för att möta längre perioder med torka.  

Vi har ökat medvetenheten om att en bra dränering är viktig både för att hantera blöta 
perioder och för att klara perioder med torka. 

När vi startade kompetenscentrum under torråret 2017 så ifrågasatte många varför vi ägnade 
oss åt dränering för att få undan vatten när problemet är brist på vatten. I rapporten om 
avvattning i ett förändrat klimat, som nämns ovan, beskriver vi varför dräneringen gör att 
grödan klarar torkan bättre. I Jordbruksverkets rapport om konsekvenserna av torkan 2018 
bekräftas detta av praktiska erfarenheter. I rapporten konstateras att både dränering och 
bevattning är viktiga förutsättningar för att klara framtida klimatutmaningar. 

Lönsamhet och framtidstro är viktiga förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering 
av vatten i jordbruket. 

Vi har ökat medvetenheten om att ökad lönsamhet och framtidstro är viktiga förutsättningar 
för en hållbar hantering av vatten i jordbruket. Jordbrukets vattenhantering behöver anpassas 
till ett förändrat klimat, nya produktionsmetoder och grödor, ändrad efterfrågan och andra 
marknadsförutsättningar samt för att klara miljömålen. Detta kommer att kräva stora 
investeringar. För det krävs lönsamhet som ger utrymme för investeringar och jordbrukare 
som tror på framtiden och är villiga att investera. 

Det här finns beskrivet i rapporten om avvattning i ett förändrat klimat som nämnts ovan. 
Liknande resonemang finns i Jordbruksverkets handlingsplan för klimatanpassning och i 
slutrapporten från KSLA:s klimatanpassningskommitté. 

 
Verksamhet under 2019 

Utredningar 

Åtgärder för att öka investeringar i täckdikning 

I april 2018 publicerade vi rapporten Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat5, 
som tagits fram på regeringens uppdrag. En av slutsatserna i rapporten är att årliga 
investeringarna i täckdikning behöver bli två till tre gånger större.  

                                                 
4 Långsiktiga effekter av torkan 2018 och hur jordbruket kan bli mer motståndskraftigt mot extremväder, 
Jordbruksverkets rapport 2019:13 
5 Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat, Jordbruksverkets rapport 2018:19 
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Under 2019 har vi haft en fortsatt diskussion med forskare och företrädare för branschen om 
möjligheter och hinder för få till stånd en sådan ökning. Vi har bidragit med underlag till 
Jordbruksverkets yttrande till Regeringskansliet om vilka investeringsstöd som bör finnas 
med i nya CAP6. Vi har även tagit fram en kunskapsöversikt om dränering samt behov av 
fortsatt forskning, utveckling och andra åtgärder för att öka täckdikningen som kommer att 
publiceras under 2020. Syftet är att rapporten ska kunna användas i diskussioner med 
branschens aktörer om hur vi säkerställer att åkermarken har en tillfredsställande dränering i 
framtiden. 

 

Jordbrukets behov av vattenförsörjning 

I april 2018 publicerade vi rapporten Jordbrukets behov av vattenförsörjning7, som tagits 
fram på regeringens uppdrag. Rapporten innehåller bland annat prognoser av framtida 
vattenbehov för bevattning som tagits fram av SLU. Prognoser har gjorts för tre platser i 
landet.  

Under 2019 har SLU genomfört beräkningar avseende vattenbehovet för bevattning och 
inkluderat åtta platser för att få en bättre geografisk spridning. Resultatet kommer att 
publiceras under 2020.  

 
Jordbrukets vattenuttag för bevattning 

Vi har påbörjat en studie tillsammans med SMHI om möjligheten att bedöma uttaget av 
bevattningsvatten med en hydrologisk modell. Projektet ska vara klart i slutet av 2020. 

Projektet är en del i SMHI:s regeringsuppdrag om kartläggning av vattenuttag. 

 

Jordbrukets investeringar i bevattning 

Hushållningssällskapets konsultföretag, HIR Skåne AB har på uppdrag av Jordbruksverket 
kartlagt den svenska bevattningsmarknaden och sammanställt detta i en rapport. 
Kartläggningen ger en bild av nuläget (2017-2020) för bevattningsmarknaden i Sverige. 

Kartläggningen har omfattat hela landet och den har huvudsakligen skett genom frågor till 
försäljare av bevattningsutrustning, men har även kompletterats med information från andra 
källor. Rapporten redovisar försäljningsstatistik för 2017-2019 och en diskussion av 
bevattningskapaciteten i Sverige.8 

 

  

                                                 
6 Beställning – investeringar i jordbruksföretag och landsbygdernas utveckling, yttrande till regeringskansliet 
2019-09-20, dnr 3.2.17-06335/2019 
7 Jordbrukets behov av vattenförsörjning, Jordbruksverkets rapport 2018:18 
8 Bevattningsmarknaden, En kartläggning på uppdrag av Jordbruksverket, HIR Skåne AB, 2020, 
Jordbruksverket OVR527. 
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Fysisk påverkan i jordbruksvatten – dialogprojekt med Havs- och vattenmyndigheten 

Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten för att ta fram 
underlag för att kunna göra en avvägning mellan nyttan av jordbruket och nyttan av bättre 
ekologi i våra vatten inom ramen för arbetet med vattendirektivet och vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram.  

Arbetet tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten i projektet ”Fysisk påverkan i 
jordbruksvatten” har resulterat i fyra rapporter9 där vi visar på hur några av politikens olika 
mål rörande vattenmiljö såväl som livsmedelsproduktion kan uppnås. Rapporterna är ett 
underlag för Havs- och vattenmyndighetens fortsatta vägledning av länsstyrelserna och 
vattenmyndigheterna i genomförandet av vattenförvaltningen.  

 

Flera syften med samma våtmark 

Samhället avsätter stora resurser för att stödja anläggning av våtmarker och småvatten i 
odlingslandskapet. Anläggningarna har olika huvudsyften, exempelvis ökad biologisk 
mångfald, flödesutjämning eller ökad grundvattenbildning. Ofta åberopas flera syften för att 
öka chansen att få tillgång till de stöd som erbjuds. 

Alla småvatten och våtmarker uppfyller mer än en funktion men det är som regel inte 
optimalt att försöka inrymma alla funktioner i samma anläggning. 

Vi har därför gett Hushållningssällskapet i Halland uppdraget att ta fram en rapport som fått 
titeln ”Flera syften med samma våtmark – är det möjligt och vilka syften går att kombinera”. 
Syftet med rapporten är att höja kunskapen om våtmarker och småvatten, framför allt om 
vilka nyttor som kan samverka och vilka som riskerar att motverka varandra. Rapporten 
vänder sig till dem som utformar kriterier för stöd, handlägger stödansökningar, ansöker om 
stöd och utformar anläggningar. Vi räknar med en publicering i början av sommaren 2020.  

Deltagande i arbetsgrupper, referensgrupper och nätverk 

En viktig del av kompetenscentrums arbete är att delta i olika grupper och nätverk både för 
att bidra med kunskap och, i samverkan med andra, bygga ny kunskap. Under det gångna 
året har vi, utöver de samarbeten som redovisats i tidigare avsnitt, bland annat deltagit i 
följande arbetsgrupper och nätverk: 

- SMHI:s regeringsuppdrag om kartläggning av vattenuttag. 

- KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning10. 

- Havs- och vattenmyndighetens vägledning för regional vattenförsörjningsplanering11. 

                                                 
9 Fysisk påverkan i jordbruksvatten, underlag för avvägning mellan åtgärder för att förbättra vattenmiljön och 
ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, 
Jordbruksverkets rapport 2020:01 
10 Jordbrukets klimatanpassning, SLU Future Food Reports 9, 2019. 
11 Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:1. 
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- Jordbruksverkets regeringsuppdrag om att analysera konsekvenser av torkan 2018 för 
jordbruks- och livsmedelssektorn12. 

- Jordbruksverkets och Tillväxtverkets arbete med att ta fram en ny handlingsplan för 
livsmedelsstrategin13.  

- Nationella dricksvattennätverkets arbetsgrupp för planering. 

Vi samverkar med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, 
SMHI, SGU, Lantmäteriet, Boverket, MSB, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna och 
har deltagit i möten bl.a. angående torka och vattenbrist och arbetet med vattendirektivet. 

Vi är representerade i styrelserna för Hydrotekniska sällskapet som är ett nätverk för alla 
som arbetar med vatten inom jordbruket och Föreningen Vattens hydrologisektion som är ett 
nätverk för hydrologifrågor inom alla samhällssektorer.  

Internt samverkar vi med vattenhushållningsgruppen på rådgivningsenheterna. Vi bidrar 
även internt i diskussioner och med underlag i framtagandet av strategin för nya CAP. 

Medverkan i kurser och konferenser 

För att nå ut med kunskap till våra målgrupper, men också för att få återkoppling, medverkar 
vi på kurser och konferenser med anknytning till jordbrukets vattenhantering. Vi har bland 
annat medverkat på: 

- Hydrotekniska sällskapets vattendag – Dränering av jordbruksmark för en ökad och 
hållbar livsmedelsproduktion. 

- Paneldebatt om vattenanvändning på Hållbarhetsveckan i Malmö. 

- Havs- och vattenmyndighetens handläggarträff för länsstyrelserna om 
vattenförsörjningsplanering. 

- Konferens om Livsmedelsstrategin i Kalmar – Vatten en resurs vi måste hushålla 
med. 

- Borgeby fältdagar, tema vatten – I vått och torrt. 

- Brunnby lantbrukardagar. 

- Vattenmyndigheternas seminarium - Vattenmiljön och den nya Gemensamma 
Jordbrukspolitiken. 

 
Under våren arrangerade vi tre webbinarier om jordbrukets vattenbehov till stöd för 
länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner. Totalt deltog cirka 60 
personer från 18 olika länsstyrelser. 

                                                 
12 Långsiktiga effekter av torkan 2018 och hur jordbruket kan bli mer motståndskraftigt mot extremväder, 
Jordbruksverkets rapport 2019:13. 
13 Uppdrag att föreslå åtgärder till handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022 
(N2018/03649/JM), Jordbruksverket, Tillväxtverket dnr ä 2018-1060,  2019-06-13 
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