Grundkurs Översyn av dränering, modul 14D
För att åkermarken ska kunna odlas behövs vatten i lagom mängd. För lite vatten ger grödor
som torkar, medan för mycket vatten kan ge dålig tillväxt då rötterna inte får luft och marken
dålig bärighet. På kursen går vi igenom grunderna i Översyn av dränering och är en
grundkurs. Under våren 2016 planerar vi en fördjupningskurs i samma ämne.
Mål: Du ska få en grundläggande förståelse för vatten i landskapet, hur dräneringen påverkar
växtnäring och klimat, kunskap kring dräneringsåtgärder (täckdikning, markavvattningsföretag), förståelse för olika synsätt kring dränering/våtmarker och ha viss kunskap gällande
lagar och regler. Fokus ligger på avvattningen på det enskilda fältet.

Linköping, Scandic Frimurarhotellet, 09:15-16:30
Fika från kl. 8.45

12 november 2015
Kostnad 250 kr per person för lunch och fika, betalas på plats.

Program
08:45-09:15

FIKA

09:15-09:40

Introduktion, Varför dränerar vi våra fält? Vad
innehåller en 14 D modul?

Marcus Lundmark

09:40-10:00

Hur påverkar dräneringen växtnäring och klimat?

Katarina Börling

10:15-11:00

Vad kan man läsa ut på en täckdikningsplan,
plankartor mm

Magdalena Nyberg

11.15 - 12.00

Vad gäller vid rensning av öppna diken,
hänsynsreglerna i Miljöbalken

Magdalena Nyberg

12:00-13:00

LUNCH

13:00-13:45

Hur ser den befintliga täckdikningen/ avvattning
på fältet ut idag? Riktlinjer och
rekommendationer

Gwidon Jakowlew

14:00-14:45

Hur påverkas avvattningen av det framtida
klimatet och extrema vädersituationer?

Gwidon Jakowlew

14:45-15:15

FIKA

15:15-16:00

Hur lägger man upp arbetet med Översyn av
dränering (14D) - förberedelse, besök och
efterarbete

Rådgivare

16:00-16:20

Exempel från utförd rådgivning

Rådgivare

16:20-16:30

AVSLUTNING

Föreläsare
Katarina Börling
Marcus Lundmark

036-15 89 30
040-41 52 33

Katarina.borling@jordbruksverket.se
Marcus.lundmark@jordbruksverket.se

Gwidon Jakowlew

040-41 54 60

Gwidon.jakowlew@jordbruksverket.se

Magdalena Nyberg

036-15 85 19

Magdalena.nyberg@jordbruksverket.se

Rådgivare
Har du frågor, kontakta:
Marcus Lundmark
040-41 52 33
Marcus.lundmark@jordbruksverket.se

Välkommen!

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu
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