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HUSDJUR I SVERIGE 2040
- håll koll på vattenåtgången

Större djurbesättningar och ett ändrat klimat gör att vi blivit mer sårbara inför brist
på vatten. Här är tips på hur du kan minska din förbrukning av vatten.

Minska vattenåtgången

Det vatten som djuren dricker står för den allra
största delen av det vatten som går åt på en djurgård, normalt mellan 70-90% beroende på djurslag. Vi vill naturligtvis att de ska dricka allt de behöver, men det finns några saker man kan göra för
att se till att minimalt med vatten går åt till annat:

1. Återvinn vatten

Framför allt inom mjölkproduktionen använder man
vatten till mycket annat än dricksvatten till djuren.
Genom att återanvända en del av det vattnet kan
man minska vattenåtgången. Vanligast är att man
leder vatten från mjölktankens plattkyl till kornas
dricksvatten. Dricksvattnet blir tempererat, vilket
korna tycker om. Kylvattnet kan stå för upp till 25%
av totala vattenåtgången om man inte återanvänder det.

Diskvattnet från mjölktanken går också att återvinna, genom att man sparar det i en tank och
använder för att t ex tvätta mjölkningsanläggning
och samlingsfålla. För gårdar där det finns risk för
vattenbrist är det en förhållandevis kostnadseffektiv
lösning.

2. Rätt höjd på vattennipplar

Om en gris inte kan dricka på lagom hög höjd behöver den böja huvudet och dricka från sidan, och
mycket vatten rinner vid sidan av munnen. Grisen
har svårt att få i sig det vatten den behöver, och
onödigt mycket går till spillo – ibland över hälften av
det vatten som kommer från nippeln. Ett fotsteg så
att de minsta grisarna i boxen kommer åt att dricka
gör att de största grisarna spiller mindre vatten,
10-15% mindre spill!

Klimatprognoserna från SMHI visar att ett förändrat klimat är
att vänta framöver. Oavsett hur den fortsatta utvecklingen av
koldioxidhalten i atmosfären blir så är forskare i världen eniga
om att vi redan är i ett skede där klimatet successivt håller på
att förändras till följd av mänsklig påverkan. Ur ett företagsperspektiv är det dock en fördel, och kanske en nödvändighet,
att vara medveten om de förändringar i klimat och väder som
förutspås, samt att ha kunskap om och kunna planera och
hantera de risker och möjligheter det kan innebära.

