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Trädgårdsnäringen och väderrelaterade
störningar
Konsekvenser av översvämningar för växthusodling
Naturolyckor såsom översvämning, torka och skogsbrand kan få allvarliga
konsekvenser för jordbrukssektorn och trädgårdsnäringen. För fisket och
vattenbruket kan till exempel stormar orsaka problem.
I ett framtida förändrat klimat kommer de extrema naturhändelserna bli mer
omfattande och frekventa. Detta innebär att vi behöver öka vår förmåga att
bedöma konsekvenser av översvämningar för jordbrukssektorn i ett brett
perspektiv och hur konsekvenserna av extrema väderhändelser, som till
exempel översvämningar, ska hanteras. Jordbruksverket har därför under åren
2013-2015 drivit ett projekt - ”Ökad förmåga att hantera konsekvenser av
allvarliga väderhändelser - översvämningar som modell” – som finansierats
av Jordbruksverket och Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap.
Denna delrapport beskriver konsekvenserna av översvämningar för växthus
odling.
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Trädgårdsnäringen och väderrelaterade
störningar
Om rapporten
Torbjörn Hansson, Grön Kompetens AB, har på Jordbruksverkets uppdrag
tagit fram denna rapport som belyser hur trädgårdsnäringen skulle drabbas av
en översvämning. Fokus för rapporten är växthusodling. Innehållet i rapporten
har granskats översiktligt av Jordbruksverket.

Vad är ett trädgårdsföretag?
I den yrkesmässiga trädgårdsodlingen odlas specialkulturer som kan utgöra
livsmedel eller prydnadsväxter. Det finns ett mycket stort antal kulturer inom
inriktningarna grönsaker, bär, frukt, plantskola, kruk- och utplanteringsväxter
och snittblommor.
En stor del av trädgårdsproduktionen försiggår på friland såsom odling av
grönsaker, frukt, bär och plantskoleväxter och arealen uppgick 2014 till drygt
12 800 ha. Arealen växthusodling uppgick 2014 till ca 290 ha. Då ingår
inte växthus som används för produktion av småplantor för skogsändamål.
Följande rapport har fokus på växthusodling enligt den definition som använd
för Jordbruksverkets statistik.

Bild 1. Odling av utplanteringsväxter på golv
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Växthusodlingen
Växthusproduktion förekommer i hela landet, men en stor del av odlingsytan
finns i södra Götaland, Östergötland samt runt Stockholm och Göteborg (SJV
2014) (tabell 1). Av den totala ytan finns drygt hälften i Skåne.
Tabell 1. Växthusareal 2014 - 10 största länen, m2 växthusyta
LÄN

AREAL m2

Skåne län

1 478 970

Västra Götalands län

201 797

Stockholms län

200 359

Hallands län

179 919

Blekinge län

150 042

Östergötlands län

112 571

Västerbottens län

72 491

Södermanlands län

61 378

Västmanlands län

48 240

Gävleborgs län

43 021

Av statistiken framgår också särskilt växthustäta kommuner. En stor del av de
kommuner som har störst areal växthus är belägna i Skåne (tabell 2).
Tabell 2. 2 De tio kommunerna med störst växthusareal 2014, i storleksordning
KOMMUN

AREAL m2

Helsingborg

355 470

Höganäs

214 940

Ekerö

128 875

Kristianstad

109 453

Trelleborg

109 400

Åstorp

95 698

Malmö

77 365

Sölvesborg

67 560

Varberg

67 201

Karlshamn

67 198

Växthusanläggningar är oftast öppet placerade i landskapet för att ge bästa
möjliga ljusinsläpp, samtidigt som platsen också valts med tanke på att skapa
ett bra skydd mot utsatta vindlägen. Många anläggningar ligger i typiska
jordbruksområden, men det finns också en hel del företag som ligger nära eller
inom tätbebyggda områden.
Växthusodling bedrivs i både små och stora företag, men de stora volymerna
kommer från större företag. Fördelning på olika kulturer framgår av tabell 3
(SJV 2014).

8

Tabell 3. Omfattning av olika växthuskulturer 2014
KULTUR
m2 växthusyta
Grönsaker och bär totalt

1 318 000

Prydnadsväxter totalt

1 547 000

Specifikation grönsaker och bär

m2 växthusyta

gurka

634 600

tomat

367 800

sallat och kryddor

208 900

bär

64 900

Specifikation prydnadsväxter

antal miljoner styck

utplanteringsväxter

55

krukväxter

29

lökblommor

157

småplantor

135

Vad karaktäriserar växthusföretag?
Struktur
Antalet växthusföretag uppgick enligt statistiken 2014 till ca 850 st. Medel
arealen för växthusföretagen var 3 400 m2. Störst är företagen i Skåne
där medelarealen är ca 6 800 m2. Grönsaksföretagen är generellt större än
prydnadsväxtföretagen.
Stora investeringar
Odling i växthus är förknippat med stora investeringar i anläggning – mark,
växthusbyggnader, packlokaler, lager, kylar, maskiner, avancerad teknisk
utrustning (tabell 4) och personalutrymmen. En särskilt betydelsefull del
i anläggningen utgör värmecentralen. Investeringsnivån för nya moderna
växthusanläggningar (glasväxthus) ligger i intervallet 1 000 – 2 500 kr per m2
växthus (specialodlingar kan ligga högre).
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Bild 2. Odling av gurka i stenull på golv
Tabell 4. Exempel på teknisk utrustning i växthus
UTRUSTNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Pannanläggning med panna, bränslelager och
ackumulatortank

För värmetillförsel till växthusen och övriga
utrymmen

Vävar i tak, sidor och gavlar

För energibesparing, skuggning eller mörkläggning
(används för blombildning hos vissa blommande
kulturer)

Bordssystem/rännsystem

För placering och odling av växterna

Assimilationsbelysning

För växtbelysning under årets mörkaste period

Automatiserad gödselblandare, bassänger,
reningsteknik för recirkulering av vatten

För näringsbevattning av växter och
omhändertagande av överskottsvatten

Klimatdator

För styrning av klimatet i växthusen (temperatur,
luftfuktighet mm.)

Koldioxidanläggning

För gödsling med koldioxid till växterna

Jord- och krukningsmaskiner

För jordfyllnad av krukor och plantering av
krukväxter/utplanteringsväxter/lök

Sorterings- och packningsmaskiner

För sortering och packning av färdiga produkter
(främst grönsaker)

Höga produktionsvärden
Odlingen är intensiv och kännetecknande för växthusgrödor i jämförelse med
traditionella lantbruksgrödor, är att omsättningen per arealenhet är avsevärt
högre. Exempelvis är omsättningen för tomat eller gurka i växthus runt
500-700 kr per m2 och för lökblommor runt 2000 kr. Detta kan jämföras med
fältgrödor där omsättningen för spannmålsprodukter kan uppgå till som högst
2 kr/m2 och för potatis till 7 kr/m2.
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Hög arbetsintensitet
Arbetet med produktion av växthusprodukter är lite av ett ”hantverksgöra”
med många olika arbetsmoment som ska utföras från sådd/planering till
skörd och leverans. Typiskt är att de olika arbetsmomenten måste kunna
utföras i rätt tid för att kunna ge bra produktion, god kvalitet och hög procent
försäljningsbar vara. Beroende på inriktning kan produktion försiggå under
hela året med skörd och leverans av produkter dagligen. Mera vanligt är dock
ett uppehåll under ett par/tre vintermånader. Säsongsbetonad odling med fokus
på vårproduktion är vanlig inom prydnadsväxtodlingen.

Bild 3 Odling av krukväxter på bord

Krav på fungerande teknik och ständig kontroll och passning
Odling i växthus gör det möjligt att odla växter under förhållanden som annars
inte skulle medge produktion. Rätt temperatur, vattning och näringstillförsel
är centralt för att kunna uppnå god produktion och därmed god ekonomi
i företagen. Detta kräver väl fungerande teknik samt ständig kontroll och
passning såväl av kulturerna som att tekniken fungerar. Genom belysning är
det möjligt att bedriva produktion året runt.
Färskvaruproduktion
Grönsaker från växthusodling såsom gurka, tomat, sallat, kryddor och bär är
alla typiska färskvaror. De måste skördas i rätt tidpunkt för att behålla kvalitet,
fräschör och vara hållbara. Övermogna produkter går inte att sälja. Samma
sak gäller även för lökblommor. Även krukväxter och utplanteringsväxter har
en tydlig bortre gräns för när de måste levereras för att kunna ha en godtagbar
kvalitet och hållbarhet, men toleransen är något större. För produkter som
kräver kylning efter skörd och före leverans är det vanligt med kylar för
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korttidslagring, dock inte alltid. Pålitlig transport av färdiga produkter från
företaget är ett måste och vanligen sköts det av externa transportbolag, men
kan också utföras av producenten själv.
Kontinuerlig produktion
Växthusodling har hög intensitet och odlingsytorna utnyttjas maximalt
i tid och rum. Särskilt tydligt är det vid odling av sallat, kryddor, lök,
krukväxter och utplanteringsväxter. Så snart en produkt skördats eller blivit
saluklar, står nya plantor på tur att komma in i växthuset och fylla upp den
lediga odlingsytan. Odlingen är i hög grad planerad (programmerad) med
plantbeställningar från särskilda småplantsleverantörer. Tillfälligt stopp som
innebär att färdiga produkter inte kan levereras, utan får stå kvar i växthuset
pga. att de inte kan lagras, kan innebära att småplantor som står på tur
inte kan placeras ut i växthuset och det kan vara förödande för kommande
plantomgångar.
Behov av förnödenheter
Uppvärmning sker i allt högre utsträckning med förnybara energikällor såsom
flis och pellets. Andra vanliga energikällor är naturgas, olja och propan. För
dessa energikällor förutom naturgas, krävs lager på företaget. Leverans av
bränslevara till företaget sker kontinuerligt och under kalla perioder är det
vanligt - särskilt för större företag - med flera leveranser i veckan.
Odling i växthus kräver stor tillgång på bra vatten. Särskilt under den varma
årstiden är vattenbehovet mycket stort och odlingar med gurka och tomat kan
ha ett dagligt behov av 10 liter vatten/m2 växthus. Många växthusodlingar
använder idag kommunalt vatten, men det är också vanligt med eget vatten
från borrad brunn eller regnvatten från taken. Det är också vanligt med en
kombination av eget och kommunalt vatten. En del företag har bassänger som
buffert för att vara säkra på att alltid ha säkrad tillgång till vatten.
Växthusets mark och golv
Växthusen är vanligen uppförda på en avschaktad befintlig markyta och ofta
finns det gamla dräneringsledning kvar. Normal dränering utanför grundmuren
för att leda bort t.ex. regnvatten från tak är standardförfarande (figur 1).
Odling bedrivs antingen direkt på markytan, som brukar vara täkt med väv
eller plastfolie, eller på bord eller rännor som befinner sig 60-80 cm över
markytan. I princip alla växthus har en huvudgång av betong. Från denna
går det ut mindre gångar mellan borden eller plantraderna, vilka kan vara av
betong eller enbart av grus eller makadam. Övrig markyta utgörs vanligen av
fyllnadsmaterial t.ex. lättdränerat grus eller sand för att undvika stillastående
vatten. Markytan i ett växthus kan betraktas som en plan yta. Det är vanligt
med en liten lutning från mittgång ut mot sidorna med ca 0,5 % för att
underlätta dräneringen av överskottsvatten från odlingen.
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Bild 4 Odling av tomater på hängande rännor

Grundmur

Dränering

Ev. dränering

Betonggång
Grus/sand

Bef. mark
Figur 2. Principskiss genom växthusgolv (Löfkvist et al 2009)
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Vad händer vid en allvarlig översvämning?
Vad som händer en växthusanläggning som utsätts för en omfattande
översvämningssituation, kan beroende på hur den drabbar beskrivas på två
olika sätt:
• SCENARIO 1 – INDIREKT PÅVERKAN
växthusanläggningen påverkas inte direkt av vattenmassorna, men centrala
driftsfunktioner sätts ur spel
• SCENARIO 2 – DIREKT PÅVERKAN
växthusanläggningen sätts under vatten och ger direkt påverkan på
anläggningen

Bild 5. Översvämning kring och i växthus efter skyfallsregn

Konsekvenserna i det här två fallen blir olika och nedan presenteras scenario
för båda dessa situationer. De centrala funktioner som sätts ur spel vid en
översvämning har listats och konsekvenserna av detta för produktionsenheten.
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SCENARIO 1 – INDIREKT PÅVERKAN
Stora vattenmassor orsakar omfattande översvämningar i området.
Försörjning av el och vatten till växthusanläggning stoppar. Vägar blir
oframkomliga. Växthusanläggningen förblir oskadad.
VAD HÄNDER? / KONSEKVENSER
ELAVBROTT
I växthusskadeförsäkringen finns krav på att det finns ett fungerande reservelverk. Detta ska vara
dimensionerat så att elen till anläggningens samtliga maskiner säkerställs. Det innebär att vid ett
elavbrott så ska tillförsel av värme, vatten och näringstillförsel fortsatt fungera liksom klimatreglering
och vävfunktion. El för assimilationsbelysning kan vanligen inte täckas in. Den omedelbara
konsekvensen av ett elavbrott ska därför inte behöva bli så omfattande. Vid ett längre avbrott ställs
krav på att det finns tillräckligt med bränsle hemma för att driva elverket (drivs vanligen med diesel).

VATTENSTOPP
Stopp i vattenleverans (kommunalt vatten) kan mycket snabbt få stora konsekvenser. Inträffar det
under dagtid och vid soligt väder, kan ett stopp i vattentillförseln få förödande konsekvenser på bara
några timmar för känsliga kulturer såsom gurka och tomat. Plantor utan vatten torkar snabb ut så
kraftigt att de inte kan återhämta sig. Krukväxter är också känsliga men klarar sig bättre.
Företag, som har vattenbassänger (utomhus eller inomhus), har en buffert, som gör att ett stopp i
vattenleverans inte behöver innebära någon störning. Storleken på bassängerna är helt avgörande i
sådana fall. Företag med enbart från egen vattentäkt behöver inte drabbas.
Om plötslig vattenbrist uppstår och det finns eget vatten som normalt inte används pga. för dålig
kvalitet (innehåll av salter), kan detta rädda företaget från en akut situation. Odlingsåtgärder som
innebär en dämpning av plantornas vattenbehov bör utnyttjas (t.ex. skuggning av växthusen med
väv).

STOPP I TRANSPORTER TILL OCH FRÅN ANLÄGGNINGEN
1.

Arbetskraftsförsörjning drabbas
Personal kan inte ta sig anläggningen. I de flesta fall bor företagaren i direkt anslutning till
anläggningen, men kan också bo på annat håll. Det förekommer att säsongsanställd personal bor
i direkt anslutning till anläggningen.
Konsekvens av utebliven arbetskraft:
• Utebliven skörd. För produkter som skördas dagligen innebär en dags försenad skörd stor risk
att den kvantiteten måste kasseras. För produkter som skördas 2-3 gånger i veckan kan en
dags försenad skörd klaras av utan att det behöver bli någon kassation. Blir avbrottet längre
blir produkten snabbt överstor, övermogen eller överblommad och måste kasseras.
• Övrigt kulturarbete kan inte utföras. De flesta arbetsmoment måste utföras vid rätt tidpunkt
och försening kan lätt innebära att kvalitet försämras (pga. att glesning inte kan göras),
att småplantor blir för stora innan de krukas in, att det krävs stora extraarbeten (t.ex. i
tomatodling, där risken också är stor att man tappar framtida produktion), att eskalerande
växtskyddsproblem inte kan åtgärdas i tid etc. Allt detta kan orsaka stora produktionsförluster
längre fram.

2.

Utebliven leverans av förnödenheter till anläggningen
• Bränsle - Särskilt utsatt blir företaget om bränsleråvara inte kan levereras. Tar det plötsligt slut
kan konsekvenserna bli stora på kulturer som har stora värmekrav. Det har stor betydelse när
på året som ett stopp inträffar – ju kallare utomhus desto större blir påverkan.
• Småplantor – De flesta odlingar köper småplantor från särskilda småplantsleverantörer
inom landet eller från utlandet. Snabbt omhändertagande av plantorna och utplantering i
växthusen är av största vikt för att plantorna ska etablera sig på bästa sätt. Plantor som t.ex.
måste stå kvar en tid i en lastbil som inte når fram till slutdestination, kan på kort tid ta stor
skada och i värsta fall bli oanvändbara. Särskilt känsliga är småplantor av gurka och tomat.
Uteblivna plantor kan innebära stort och långt stopp i företagets produktion och leda till stora
ekonomiska konsekvenser.

3.

Utebliven leverans från företaget
• Salufärdiga produkter kan inte lämna företaget utan får stå kvar. Helt avgörande för
konsekvenserna är hur stora lagringsmöjligheter det finns i företaget och hur pass känslig
produkten är. Det är vanligt att man har en kyl för korttidslagring (från dag till dag) för
produkter som kan och behöver lagras (gurka, tomat, blomsterlök, sallat, kryddor). Ofta finns
någon byggnad där temperaturen är lägre än i växthusen (t.ex. packhall) och där produkter
kan ställas och korttidslagras. Vid hög utetemperatur ökar risk att det blir problem med
produkter som inte kan ställas i kyl. Om ett stopp inträffar när det är kallt utomhus, finns det
risk att de tar skada om de ställs i ett alltför svalt utrymme.
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SCENARIO 2 – DIREKT PÅVERKAN
Stora inträngande vattenmassor orsakar omfattande översvämning av växthus
anläggningens olika byggnader.

Bild 6. Översvämning av växthus nära vattendrag efter skyfall

VAD HÄNDER? / KONSEKVENSER
DIREKT SKADA PÅ KULTUREN
Grönsaksodling – gurka/tomat
Störst risk för omfattande skador är det för kulturer som odlas i krukor eller substrat på golvet eller
direkt i marken (t.ex. ekologisk odling). Odling på rännor där rötterna befinner sig 60-80 cm ovan
markytan innebär mindre risk.
•

Vid översvämning dränks substrat och rötter. Det uppstår snabbt syrebrist, som leder till bestående
skador på plantorna. Stor risk för plantdöd redan efter några timmar (gurka mera känslig än tomat).
Om plantor klarar sig, blir de nedsatta och det är stor risk att skörden blir starkt begränsad efteråt.

•

Dränkt odlingssubstrat och golvutrymme i växthuset skapar en situation med
mycket hög luftfuktighet, som i sig är negativt för kulturen. Stor risk för omfattande svampangrepp
på kulturen, såväl på rötter som på övriga delar av plantan.

•

Inströmmande vatten kan innehålla substanser som är skadliga för plantorna (t.ex. syreförbrukande
ämnen som hämmar rotutveckling, kemikalierester från fält).

Prydnadsväxtsodling
Odling av prydnadsväxter i kruka sker antingen på bord eller på mark. Vid en översvämning kommer
den marklagda odlingen att drabbas mycket hårdare än den som bedrivs på bord, som vanligen ligger
75-85 cm över markytan i växthuset. De flesta krukväxter och lök för drivning odlas på bord, medan
utplanteringsväxter i stor utsträckning odlas på markytan.
•

Vid översvämning dränks substrat och rötter. Det uppstår snabbt syrebrist, som leder till bestående
skador på plantorna. Särskilt utsatta är småplantor som har litet vattenbehov och där det kan ta
lång tid innan substratet torkar upp igen. Stor risk att växterna blir förstörda och därmed osäljbara.

•

Dränkt odlingssubstrat och golvutrymme i växthuset skapar en situation med mycket hög
luftfuktighet, som i sig är negativt för kulturen. Stor risk för omfattande svampangrepp på kulturen,
såväl på rötter som på övriga delar av plantan.

•

Inströmmande vatten kan innehålla substanser som är skadliga för plantorna (t.ex. syreförbrukande
ämnen som hämmar rotutveckling, kemikalierester från fält).
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ARBETE KAN INTE UTFÖRAS
Vid en situation då hela marken i växthuset är dränkt i vattenmassor och det inte går att ta sig fram i
gångarna, kan normalt arbete med plantorna inte utföras även om växterna är placerade på rännor
eller bord och inte är direkt drabbade. Konsekvenserna av detta blir:
•

Utebliven skörd. För produkter som skördas dagligen innebär en dags försenad skörd stor risk
att den kvantiteten måste kasseras. För produkter som skördas 2-3 gånger i veckan kan en dags
försenad skörd klaras av utan att det behöver bli någon kassation. Blir avbrottet längre blir
produkten snabbt överstor, övermogen eller överblommad och måste kasseras.

•

Övrigt kulturarbete kan inte utföras. De flesta arbetsmoment måste utföras vid rätt tidpunkt och
försening kan lätt innebära att kvalitet försämras (pga. att glesning inte kan göras), att småplantor
blir för stora innan de krukas in, stora extraarbeten (t.ex. i tomatodling, där risken också är stor att
man tappar framtida produktion), eskalerande växtskyddsproblem som inte kunnat åtgärdas etc.
Detta kan orsaka stora skördeförluster längre fram.

SKADOR PÅ BYGGNADER
Växthuskonstruktionen utgörs av en stomme av galvaniserat stål som är uppförd på en gjuten
grundmur och på betongplintar. Spröjs är vanligen av aluminium och täckmaterial kan vara glas,
polykarbonat/akryl eller plastfolie. Det är vanligt att kringbyggnader (gemensamhetsutrymmen) är av
växthuskonstruktion med mer eller mindre isolering i tak och väggar (t.ex. för packning av produkter,
för jordfyllning och plantering, gödselrum, personalutrymmen) vanligen med gjuten sula. Även kylar
kan vara inbyggda i växthuskonstruktion eller vara helt fristående byggnad (särskilt för lökodlingar).
•

En växthusbyggnad som sätts under vatten skadas inte nämnvärt i vare sig i konstruktion eller
material. Det kan finnas en risk att det uppstår sättningar i marken efteråt.

•

I övriga byggnader kan skador uppkomma i golv och väggar, särskilt för byggnader uppförda i trä.

SKADOR PÅ UTRUSTNING/TEKNIK
Teknisk utrustning som sätts under vatten kan medföra mer eller mindre bestående skador som gör att
de slutar fungera (t.ex. gödselblandare, klimatdator, krukningsmaskin, sorteringsmaskin).

EL
Inkoppling av el är vanligen belägen en bit upp från marken och först vid högre vattennivå finns risk
att den påverkas. Elledningar för att driva olika funktioner dras ofta i konstruktioner som är belägna
minst ett par meter över marknivån och risk för skador på elnätet bedöms därför inte så stor.

GÖDSELRUM
Fasta gödselmedel förvaras vanligen i liggande plastpåsar på pall. Flytande gödselmedel förvaras i
stående plastdunkar med lock, direkt på golv eller pall. Vid en översvämningssituation är det störst risk
att de fasta gödselmedlen kan komma att lösa ut i vattnet. Konsekvensen kan bli problem med höga
näringshalter i omgivande mark. Salpetersyra och fosforsyra är ofta använda flytande gödselmedel (i
dunkar) och kommer de ut i vattnet, är risken stor för mera omfattande skador.

VÄXTSKYDDSFÖRRÅD
Växtskyddsförrådet ligger vanligen i en del av gemensamhetsutrymmena. Det ska vara försett med en
tröskel som hindrar ett ev. utsläpp (också ”insläpp”). Preparat förvaras i förpackningen, som kan vara av
plast (för flytande preparat) eller av kartong (för pulverpreparat). Många har preparatdunkar stående i
plastbackar för att förhindra spill och läckage från förpackningen. Pulverpreparat, som i händelse av en
översvämning skulle löpa störst risk att komma ut i vattnet, förvaras vanligtvis högst upp i förrådet.
Om preparat förvaras på det sätt som föreskrifterna säger, så är det vattennivån som avgör om det
uppstår problem med att växtskyddsmedel kommer ut i ”översvämningsvattnet”. Konsekvensen kan i
värsta fall bli behov av sanering av mark och byggnader.
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Bild 7. Översvämning i panncentral efter skyfall.

Ekonomiska konsekvenser
Tidpunkten under året för när en översvämningssituation uppkommer har
mycket stor betydelse för hur omfattande de ekonomiska konsekvenserna
för växthusföretaget blir. I de flesta fall blir konsekvensen störst om skadan
inträffar när produkterna precis är klara att skörda eller leverera. Då har alla
kostnader för produktionen lagts ner och endast kostnaden för skörd och
leverans från företaget kvarstår. För kulturer som gurka och tomat är plantorna
också särskilt känsliga kring skördestart och en ev. återhämtning efter en skada
kommer att ta förhållandevis längre tid.
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Bild 8. Översvämning i växthus med gurka efter skyfall.

I beräkningsexemplen visas värdet av produktionsbortfallet vid en tänkt
översvämning. Eventuella skador på byggnader, inventarier och utrustning har
inte beaktats och de kan variera kraftigt beroende på produktionsinriktning,
utrustningsgrad och givet hur pass omfattande de tagit skada. Hänsyn har
heller inte tagits till vilka kostnader som till följd av en totalskadad produktion
är möjliga att spara in. Det kan gälla kostnader för bränsle för att växthusen
kommer att stå tomma efter en skada, kostnader för produktionsmedel såsom
gödsel, koldioxid, växtskydd mm. I en situation där ingen produktion kan
försiggå kan också kostnader för personal sparas in helt eller delvis.
Priset på en och samma produkt kan variera mycket starkt beroende på
tidpunkten under säsongen, vilken storlek produkten har, var i landet
producenten är belägen och vilken försäljningskanal man har.
Utöver en direkt ekonomisk skada till följd av utebliven intäkt av kasserade
växter kan det uppstå stora ekonomiska följdverkningar genom att kommande
kulturomgångar blir starkt försenade eller omöjliggjorda.
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Bild 9. Översvämning av sallatsodling

Bild 10. Osäljbar sallat efter översvämning
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Beräkningsexempel tomat
Tidpunkt för översvämningsskada: 20 juni
Kulturen odlas i stenullsmattor som ligger direkt på marken. Den skadas så
kraftigt att den inte går att rädda alls.
Praktisk konsekvens: Kulturen förstörs helt. Ingen skörd erhålls alls från
plantorna från 20 juni och framåt. Kulturen röjs. Omplantering av tomat är
inte möjlig pga. att nya tomatplantor inte kan levereras förrän i början/mitten
av augusti och då hinner de inte utvecklas så att det blir någon realistisk skörd
under hösten.
Utebliven försäljningsperiod: 20/6 – 31/10 = 19 veckor
Tabell 5. Översvämningsskada på tomatodling. Hänsyn har inte tagits till hur
kostnadsbilden förändras till följd av skadan
Tomatkultur
Beräknat produktionsbortfall

19 veckor x 1,6 kg/m2= 30,4 kg/m2

Medelpris kr/kg

11,00 kr/kg

Intäktsbortfall

334 kr/m2

Produktionsbortfall på 10 000 m

3,3 milj. kr

2

Beräkningsexempel utplanteringsväxter
Tidpunkt för översvämningsskada: precis vid start av försäljning i mitten av
mars.
Kulturen odlas i småkrukor på väv direkt på marken. Den skadas så kraftigt att
den inte går att rädda alls.
Praktisk konsekvens: Kulturen förstörs helt och inget kan försäljas. Det
är omöjligt att plantera nytt, eftersom utplanteringsväxterna har en kort
försäljningsperiod.
Utebliven försäljningsperiod: 15/3- 25/4 = 6 veckor
Tabell 6. Översvämningsskada på penséodling. Hänsyn har inte tagits till hur
kostnadsbilden förändras till följd av skadan
Penséodling på mark
Beräknat produktionsbortfall

100 st/m2

Medelpris kr/st

2,50

Intäktsbortfall

250 kr/m2

Produktionsbortfall på 5 000 m2

1,25 milj. kr
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Faktiska fall
Det finns flera exempel på växthusanläggningar som drabbats av över
svämningar i samband med skyfallsliknande regn de senaste 15 åren. I flera
fall är det vatten som samlats upp från omgivande åkrar och som sen trängt in
och som orsakat stående vatten inne i växthusen och i angränsande utrymmen.
Det finns också exempel där näraliggande vattendrag inte kunnat svälja
vattenmassorna utan översvämmat växthusen. Skador på växterna har blivit
omfattande.

Bild 11. Totalskadad gurkkultur efter översvämning i växthus
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