
 

Bevattning ett måste, men hur? 

 

Optimera din bevattning för bästa lönsamhet i grönsaker och potatis på friland 

 

Webbinarium den 8 december 2020 

 
Bevattningsförsök utförda i Sverige visar att man under ett normalår kan räkna med skördeökningar i 

storleksordningen 20–25 % för flera grödor! Dessutom kan man räkna med en skörd av bättre 

kvalitet och minskade skador från olika skadegörare. Så häng med på vårt webbinarium! 

 

Program  
9.00 – 11.30 
Introduktion och välkommen 

• Vattnet i marken, dess vattenhållande förmåga och hur du kan påverka den 

• Bevattningsstrategier i grönsaker och potatis och effekter av dessa 

• Bevattningsteknik 

• Lönsamhet i bevattning 

Oskar Hansson, HIR Skåne. Hortorådgivare, ekologisk produktion 
 

11.30-12.00  
• Tillstånd och anmälan för bevattning  

Christina Huhtasaari, konsult Mikael Segerlund AB och Anne-Marie Pedersen, rådgivare 
vattenhushållning Jordbruksverket 

 

13.00-13.30 
• Bevattningsdammar – anläggning och kostnad  

Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB 
 

13.35-14.05 
• Hjälpmedel som fuktsensorer och prognosmetoder för bevattningsstyrning och beslutssystem 

Åsa Rölin Potatiskonsult AB 

 

14.15-15.00 
Goda exempel från grönsaksföretagen 

• Gällenäs Gård och Grönsaker AB. Bevattning av 5000 kvadratmeter odling av grönsaker i 

växthus, konventionell produktion. Anette van Schie 

• Björnhyltans Trädgård. Bevattning i småskalig ekologisk odling, friland och växthus.  
Peder Wendefors 

• Bodaholms Gård. Bevattning av 35 ha odling av potatis, konventionell produktion.  

Pia och Lars Björsell 

 

15.00-15.30  

• Utställare av bevattningsmaterial visar upp och pratar om passande produkter från 

sortimentet:  
o Aquadrip: Pump lösningar mm 

o WaterBoys: Droppbevattnig 

o Bevattningsteknik AB:  Bevattningsmaskiner på friland. 

 

 

 

 

 

 



Deltagaravgift: 100 kr 

 

 

Anmälan och betalning senast 4 december:  
Betalning i första hand via swish nr 123 02 89 090 (kvitto skickas via mail) eller i andra hand via 

faktura. När betalning är genomförd och registrerad skickas en länk som används för att ansluta sig 

till webbinariet. Mail med denna länk sänds till anmäld mailadress ett par dagar före kursdagen. 

 

 

Vi återkommer till alla anmälda med information om hur webbinariet går till, samt 

inbjudan till detta!   

 

Vid frågor kontakta marie.hanson@hushallningssallskapet.se tel 0521-725525 eller 

pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se tel 072-402 35 14 

 

 

 

Välkommen till en intressant dag! 

 

 

Kursen finansieras inom Landsbygdsprogrammet som delfinansieras av EU  
 

 


