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Förord 
Målet för EU:s vattenarbete är att uppnå en vattenkvalitet som inte ger upphov till 
någon oacceptabel påverkan på eller risker för människors hälsa och miljön och 
att säkerställa en hållbar förvaltning av vattenresurserna på lång sikt. Arbetet kon-
kretiseras framför allt i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), som trädde i kraft 
i december 2000. 

Vattnets kvalitet är i allt väsentligt avhängigt strukturer och processer i marken 
och händelser och aktiviteter på marken. Åtgärder inom jordbruket kan därför 
potentiellt ge goda effekter på vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet för ett vatten-
distrikt är dock bindande bara för myndigheter och kommuner, inte för den 
enskilde brukaren eller markägaren. Potentialen ligger i samverkan, samråd, över-
enskommelser och kompensation. I denna rapport försöker vi förmedla en katalog 
över möjliga åtgärder att samverka kring. 

Det är viktigt att poängtera att rapporten är just en åtgärdskatalog. Den ska inte 
ses som en heltäckande handbok över jordbrukets vattenmiljöpåverkan, utan som 
en katalog att hämta inspiration från inför diskussionerna i samrådsprocessen. Vi 
har haft en ambition att få fram omfattning, potential, effekter och kostnader för 
de olika åtgärderna. Det har i många fall inte lyckats. Särskilt när det gäller mer 
platsspecifika åtgärder blir det meningslöst att ange enstaka uppgifter eller svår-
framtagna medelvärden. I sådana fall måste samrådsprocessen innefatta med-
verkan av experter i form av exempelvis projektörer och rådgivare. 

Det inledande avsnittet, Bakgrund, är relativt omfattande. Det återspeglar dagens 
situation med en mängd incitament i form av regler, ekonomiska ersättningar, 
åtgärdsprogram, rådgivning, försöksverksamhet och miljöövervakning. Vi tycker 
att det är viktigt att ta lärdom av allt som sker redan idag. Flertalet av de åtgärder 
vi beskriver i de följande avsnitten är således redan testade och det blir mer en 
fråga om att i samrådsprocessen kring den lokala vattenförekomsten ta till sig ett 
diskussionsunderlag från denna åtgärdskatalog. 

Rapporten har tagits fram på uppdrag av och med delfinansiering från Vatten-
myndigheterna. Författare är Johan Malgeryd och Bertil Albertsson, Växtnärings-
enheten, Örjan Folkesson, Växtskyddsenheten, och Lennart de Maré, Vatten-
enheten. Därtill har ett stort antal personer inom och utanför Jordbruksverket läst 
och lämnat synpunkter på innehåll och utformning. Till dessa och till övriga som 
på olika sätt bidragit till att projektet kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 
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Sammanfattning 
Allt vatten på jorden bildar tillsammans jordens hydrosfär. Vattenmängden i 
hydrosfären är konstant och har beräknats till drygt 1,3 miljarder km3. Det är en 
ofantlig mängd, som dock till 97,5 % utgörs av saltvatten. Det tillgängliga söt-
vattnet i främst grundvatten, sjöar, floder och markvatten utgör mindre än 1 % av 
den totala vattenvolymen. 

Målet för EU:s vattenarbete är att uppnå en vattenkvalitet som inte ger upphov till 
någon oacceptabel påverkan på eller risker för människors hälsa och miljön och 
att säkerställa en hållbar förvaltning av vattenresurserna på lång sikt. Arbetet kon-
kretiseras framför allt i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), som trädde i kraft 
i december 2000. 

Vattnets kvalitet är i allt väsentligt avhängigt strukturer och processer i marken 
och händelser och aktiviteter på marken. Denna åtgärdskatalog är en samman-
ställning av tänkbara åtgärder inom jordbruket för att minska utsläppen av kväve, 
fosfor och växtskyddsmedel till vatten. Syftet är att den ska underlätta myndig-
heternas arbete med att ta fram åtgärdsprogram och samtidigt vara en inspirations-
källa när man diskuterar åtgärder kring den lokala vattenförekomsten. 

Det första svenska åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage togs fram redan i 
slutet av 1980-talet. Programmet har sedan också kommit att omfatta åtgärder för 
att minska fosfor- och ammoniakförlusterna från jordbruket. Arbetet utgår från 
internationella åtaganden och de i Sverige beslutade miljömålen. På motsvarande 
sätt finns på växtskyddsområdet handlingsprogram. Åtgärderna i programmen 
genomförs med hjälp av lagstiftning, ekonomiska styrmedel (miljöersättningar, 
skatt), rådgivning och information samt försöks- och utvecklingsverksamhet. 

Den drivande kraften för transport av växtnäringsämnen är nederbördsöverskottet. 
Transporten sker dels genom markprofilen ned till dräneringssystem eller grund-
vatten, dels som ytavrinning från fältet via intag till täckta ledningar eller till 
öppna diken. Den del av växtnäringen som transporteras genom markprofilen ned 
till dräneringsdjup kallas vanligen rotzonsutlakning. Ibland inkluderas även yt-
avrinning i rotzonsutlakningen, men mer korrekt är att benämna de totala förlust-
erna på fältnivå bruttoutlakning eller bruttobelastning. Nettobelastningen är den 
totala mängd ämnen som når ett vattendrag, en sjö eller havet. Vid beräkningar av 
potentialen för reduktion av belastningen är det viktigt att göra en källfördelnings-
beräkning. Det är också nödvändigt att bedöma andelen antropogen (av männi-
skan förorsakad) belastning för att kunna avgöra vad som är möjligt att åtgärda. 

Med hydromorfologiska åtgärder avses åtgärder som på något sätt påverkar 
vattenområdets fysiska struktur och därmed vanligen vattnets djup eller läge. Åt-
gärderna är i regel att betrakta som vattenverksamhet enligt miljöbalkens bestäm-
melser om vattenverksamhet. Exempel på hydromorfologiska åtgärder är sjö-
restaurering, fiskbefrämjande åtgärder i diken och vattendrag, rensning, underhåll 
och täckdikning, bevattning, bevattningsmagasin och samordning av vattenuttag, 
återmeandring i dikningsföretag samt miljöanpassad omläggning av vägtrummor. 

Kväve förekommer i naturen i mycket stor omfattning. Luft består till 78 % av 
kväve och i jordbruksmark finns normalt 5-10 ton kväve per ha. Kvävet i marken 
är i huvudsak bundet i organiska föreningar. Vid nedbrytningen omvandlas 
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organiskt bundet kväve till ammoniumkväve och vidare till nitratkväve. Kväve i 
båda formerna kan tas upp av växterna. Nitratkvävet är lättrörligt i marken och det 
som inte binds av mikrober eller ny växtlighet transporteras av överskottsvatten 
till grundvatten och vattendrag. Högt kväveinnehåll i marken då vattenströmmen 
är nedåtriktad skapar förutsättningar för stora utlakningsförluster. Vattenmättad 
mark medför också att denitrifikationen kan vara hög. Nitratkväve ombildas då till 
lustgas eller kvävgas och avgår till atmosfären. För att begränsa förlustpotentialen 
bör odlingsåtgärderna utformas så att kväveinnehållet är lågt efter skörd. Den fort-
satta kvävefrigörelsen under hösten kan hållas tillbaka om jordbearbetningen be-
gränsas. Hålls marken bevuxen under höst och/eller vinter kan en del kväve som 
frigörs tas upp av växtligheten. Vid stallgödselhantering sker ofta stora kväve-
förluster i form av ammoniak. 

Fosfor förekommer i många olika former i marken. En viktig skillnad gentemot 
kväve är att fosforförlusterna till stor del sker vid enstaka tillfällen och då särskilt 
i samband med höga vattenflöden. Man brukar säga att 90 % av förlusterna i ett 
avrinningsområde sker från 10 % av arealen under 1 % av tiden. Därmed blir det 
extra viktigt att motåtgärderna sätts in på rätt plats och i rätt tid. Förlusterna av 
fosfor från svensk åkermark har beräknats till i genomsnitt 0,4 kg per hektar och 
år. Åkermarkens totala fosforinnehåll kan variera mellan 900 och 3 600 kg/ha. 
Risken för fosforförluster påverkas starkt av jordart och nederbörd. Till skillnad 
från kväve förloras fosfor i större utsträckning från lerjordar. Andra jordar i risk-
zonen är struktursvaga mjälajordar och lättleror samt lätta jordar där alven är 
mättad med fosfor. Förlusterna kan minskas genom att hålla marken i gott skick 
(bra dränering, god markstruktur, kalkning etc.), anpassa jordbearbetning och 
gödselspridning efter mark- och väderförhållanden, undvika att tillföra för mycket 
stallgödsel på jordar med högt P-AL-tal samt mylla eller bruka ner stallgödsel och 
mineralgödsel efter spridning. Skyddszoner och våtmarker kan också bidra till att 
fånga upp fosfor innan den når vattnet. 

Växtskyddsmedelsrester kan nå yt- och grundvatten på flera olika sätt. Felaktig 
hantering kan leda till punktutsläpp, dvs. mer eller mindre koncentrerade utsläpp 
på en liten yta. Det kan också uppstå diffusa förluster när växtskyddsmedlen vid 
normal användning i fält inte hinner brytas ner innan de når vatten. Här rör det sig 
om mycket små mängder per hektar men från stor areal. Läckagerisken är knuten 
till ämnesegenskaper, nederbördsmängd, jordart, nedbrytningshastighet m.m. 
Risken för läckage till ytvatten är särskilt stor på lerjordar beroende på sprickbild-
ning/makroporer som kan leda till snabb transport ner till dräneringsledningarna 
och vidare ut i vattendragen. Mjäla och mo minskar läckagerisken. Sand och grus, 
som oftast finns i inströmningsområdena till grundvatten, innebär viss ökad risk 
för läckage till grundvatten. Exempel på åtgärder för att minska risken för växt-
skyddsmedel i vatten är säker transport, lagring och hantering av preparat, mark- 
och vindanpassade skyddsavstånd, bra rutiner för rengöring och underhåll av 
sprutan, behovsanpassad bekämpning samt lämpligt val av preparat och bekämp-
ningstidpunkt. I vissa fall kan också icke-kemiska metoder och ekologisk odling 
utgöra alternativ till kemiska preparat. 

Åtgärder som sätts in för att nå ett visst mål får ibland konsekvenser på helt andra 
områden än det som avsågs. Dessa kan vara både positiva (synergieffekter) och 
negativa (målkonflikter). För att hitta bra helhetslösningar är det viktigt att så 
långt det är möjligt försöka tydliggöra dessa samspelseffekter. 
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Bakgrund 

Rent vatten – en begränsad resurs 

Allt vatten på jorden bildar tillsammans jordens hydrosfär. Vattenmängden i 
hydrosfären är konstant och har beräknats till drygt 1,3 miljarder kubikkilometer. 
Det är en ofantlig mängd, som dock till 97,5 % utgörs av saltvatten i främst 
världshaven. Sötvattenvolymen, 2,5 %, är till största delen låst i glaciärer, perma-
frost, vattenånga och växter. Det tillgängliga sötvattnet i främst grundvatten, sjöar, 
floder och markvatten utgör mindre än en procent av den totala vattenvolymen, 
men uppgår ändå till cirka 10 miljoner kubikkilometer. 

Det är inte hållbart att tulla alltför mycket på denna teoretiskt tillgängliga volym. 
Vi får hålla oss till det förnyelsebara nettot (nederbörd minus avdunstning) i den 
hydrologiska cykeln. Det uppgår till cirka 45 000 km3 per år eller cirka 7 300 m3 
per person och år som genomsnitt för världens befolkning. 

Vattentillgångarna är inte jämnt fördelade, vare sig geografiskt eller under året. 
Den genomsnittliga tillgången för EU-länderna har beräknats till ca 3 200 m3 per 
person och år. Det kan jämföras med värdet 1 000 m3 per person och år, under 
vilket en genomsnittlig vattenbrist uppträder. Värdet brukar också markera 
gränsen mot katastrofalt dålig vattentillgång. Sådana förhållanden råder på Malta 
och Cypern, medan värden kring 2 000 m3 per person och år kan anses 
karaktäristiska för Sydeuropa i stort. 

I Sverige är tillgångarna större, drygt 20 000 m3 per person och år. Variationerna 
är dock stora, från storleksordningen 200 000 m3 per person och år i Norrbotten 
till 2 000 m3 per person och år i Skåne. Man brukar i grova drag säga att 80 % av 
vattentillgångarna finns norr om Dalälven för 20 % av befolkningen och 20 % av 
vattentillgångarna för 80 % av befolkningen söder om Dalälven. Vattentillgången 
i Skåne är som synes jämförbar med genomsnittet för södra Europa. 

Den globala vattenanvändningen, dvs. reglering och uttag från den hydrologiska 
cykeln för olika verksamheter, har beräknats till storleksordningen 5 500 km3 per 
år. Användningen inom jordbruket svarar globalt sett för den största delen av det 
vatten som tas ut. Man räknar med att 70 % av allt vattenuttag går till bevattning. I 
Sverige är det totala vattenuttaget av storleksordningen 5 km3 per år fördelat på 
1 km3 till den kommunala vattenförsörjningen och 4 km3 till industriella uttag och 
andra verksamheter. Härav utgör bevattningsuttaget under ett torrår ca 0,1 km3 
fördelat på 100 000 hektar. Det genomsnittliga bevattningsjordbruket kräver så-
ledes 100 mm bevattningsvatten per torrårssäsong. Vi ser också att bevattningsut-
taget i Sverige under torrår bara motsvarar två procent av den uttagna vatten-
mängden eller en tiondedel av uttaget till den kommunala vattenförsörjningen. 

I Sverige är vi i den lyckliga situationen att tillgångarna är relativt jämnt fördelade 
över året. Vi har i allmänhet möjlighet att överbrygga perioder med vattenbrist 
genom olika former av magasinering och överledning på hanterbara avstånd. Det 
gäller dock att hantera vattnet med varsamhet och beakta att vattentillgångarna i 
Sverige är uppdelade på många små vattenförekomster. Varje vattenförekomst 
måste skyddas och vårdas för en hållbar samhällsutveckling där vattnet ska räcka 
till mycket för alla varelser. 
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EU:s vattendirektiv 

Målet för EU:s vattenarbete är att uppnå en vattenkvalitet som inte ger upphov till 
någon oacceptabel påverkan på eller risker för människors hälsa och miljön och 
att säkerställa en hållbar förvaltning av vattenresurserna på lång sikt. Arbetet kon-
kretiseras framför allt i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), som trädde i kraft 
i december 2000. 

Lagstiftningen kring vattendirektivets genomförande i Sverige finns i miljöbalken. 
Ramarna läggs fast i balkens 5 kapitel om miljökvalitetsnormer och miljökvali-
tetsförvaltning. Den närmare tillämpningen bestäms av regeringen i Förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Där framgår att Sverige 
är indelat i fem vattendistrikt med varsin länsstyrelse som vattenmyndighet. Läns-
styrelserna utpekas i Förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion. De 
fem vattendistrikten med residensstad för respektive vattenmyndighet är: 

• Bottenviken (Luleå) 

• Bottenhavet (Härnösand) 

• Norra Östersjön (Västerås) 

• Södra Östersjön (Kalmar) 

• Västerhavet (Göteborg). 

Ett ledord för arbetet inom respektive vattendistrikt är samverkan. Enligt för-
ordningen ska varje vattenmyndighet planera sitt arbete så att det möjliggör och 
uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av kvaliteten på vattenmiljön. Innan 
vattenmyndigheten fattar beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärds-
program eller i övriga frågor av större betydelse ska myndigheten samråda med de 
myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som 
berörs av beslutet. 

Arbetet inom vattendistrikten har inletts med kartläggning och analys av alla 
vattenförekomster med avseende på påverkan från mänsklig verksamhet och 
vattnets tillstånd. Vattenmyndigheterna har sedan att besluta om kvalitetskrav för 
varje vattenförekomst så att tillståndet inte försämras och god ekologisk status 
uppnås till 2015. För att nå dit ska förvaltningsplaner fastställas senast under 
2009. En viktig del i förvaltningsplanen är en sammanfattning av det åtgärds-
program för vattendistriktet som ska vara fastställt under 2009. Åtgärderna ska 
vara vidtagna senast 2012 och vara utformade så att god ekologisk status uppnås 
till 2015 med vissa undantag. 

Syfte 

Denna åtgärdskatalog är en sammanställning av tänkbara åtgärder inom jord-
bruket för att minska utsläppen av kväve, fosfor och växtskyddsmedel till vatten. 
Syftet är att den ska underlätta myndigheternas arbete med att ta fram åtgärds-
program och samtidigt vara en inspirationskälla när man diskuterar åtgärder kring 
den lokala vattenförekomsten. 
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Sveriges miljömål 

Vi har i Sverige fattat beslut om 16 miljömål. Flera av dessa berör på olika sätt 
vattnets kvalitet. Det gäller t.ex. 

• Ingen övergödning 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans 

• Myllrande våtmarker 

För att konkretisera arbetet har riksdagen också antagit delmål på väg mot miljö-
målen. Tanken är att delmålen ska vara konkreta, mätbara och möjliga att följa 
upp. Miljömålen med tillhörande delmål har i stor utsträckning varit styrande för 
det åtgärdsarbete som bedrivits hittills inom jordbrukssektorn. En närmare be-
skrivning av de svenska åtgärdsprogrammen finns på s 25. 

Miljömålen utvärderas årligen och vart fjärde år sker en fördjupad utvärdering. 
Senast en sådan fördjupad utvärdering publicerades var i mars 2008. Då föreslogs 
även nya delmål. Nedan presenteras nuvarande och föreslagna delmål till miljö-
målen Ingen övergödning och Giftfri miljö, som är de mål som primärt har an-
knytning till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. För Giftfri miljö har bara 
de delmål som har anknytning till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten tagits 
med. Det innebär att delmål 6 och 7 Efterbehandling av förorenade områden och 
8 Om dioxiner i livsmedel har utelämnats. 

Ingen övergödning 

Miljömålet Ingen övergödning har följande lydelse: 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 

Delmål 1. Utsläpp av fosforföreningar 
Nuvarande delmål 
Fram till år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig 
verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 % från 1995 års 
nivå. De största minskningarna skall ske i de känsligaste områdena. 

Förslag till nytt delmål 
Fram till år 2016 ska åtgärder ha vidtagits som leder till att de svenska vattenburna ut-
släppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till Östersjön minskar med 290 ton 
från 1997–2003 års nivå i enlighet med HELCOM:s preliminära bördefördelning. 

Miljömålsrådet bedömer att nuvarande delmål kan nås om fler åtgärder sätts in. 
Utsläppen har minskat med 14 procent mellan 1995 och 2005. Minskningarna har 
framför allt skett inom kommunala reningsverk och industrin men även inom 
jordbruk och från enskilda avlopp. 
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Delmål 2. Utsläpp av kväveföreningar 
Nuvarande delmål 
Senast år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av kväve från mänsklig verksamhet 
till haven söder om Ålands hav ha minskat med minst 30 % från 1995 års nivå. 

Förslag till nytt delmål 
Senast år 2016 ska åtgärder ha vidtagits som leder till att de svenska vattenburna utsläpp-
en av kväveföreningar från mänsklig verksamhet till Östersjön minskar med 20 780 ton från 
1997–2003 års nivå i enlighet med HELCOM:s preliminära bördefördelning. 

Miljömålsrådet bedömer att det nuvarande delmålet kan nås till år 2010 om fler 
åtgärder sätts in. Utsläppen har minskat med 24 procent mellan 1995 och 2005. 
Stora minskningar har skett inom kommunala reningsverk, industri och jordbruk. 
Kväveutlakningen från åkermark (rotzonsutlakningen) har minskat med cirka 
5 000 ton kväve mellan 1995 och 2005, vilket är två tredjedelar av sektorsmålet 
för jordbruket till år 2010. 

Delmål 3. Utsläpp av ammoniak 
Nuvarande delmål 
Senast år 2010 skall utsläppen av ammoniak i Sverige ha minskat med minst 15 % från 
1995 års nivå. 

Förslag till nytt delmål 
Senast år 2015 ska utsläppen av ammoniak i Sverige ha minskat med 13 % från 2005 års 
nivå. 

Det nuvarande delmålet uppnåddes redan 2005. Enligt de senaste utsläppssiffrorna 
(från 2005) har utsläppen av ammoniak minskat med 15 procent sedan 1995. Ut-
släppen väntas dessutom minska ytterligare. Jordbruket står för den största delen 
av utsläppen, cirka 85 procent, men där har utsläppen minskat med 18 procent 
sedan 1995, vilket gör att målet för jordbruket är nått. 

Delmål 4. Utsläpp av kväveoxider 
Nuvarande delmål 
Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 148 000 ton. 

Förslag till nytt delmål 
År 2015 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 130 000 ton. 

Delmålet om utsläpp av kväveoxider är gemensamt för övergödnings- och för-
surningsmålen. Miljömålsrådet bedömer att fler åtgärder krävs för att delmålet ska 
kunna nås. Utsläppen av kväveoxider i Sverige var 2006 cirka 174 000 ton. Enligt 
prognosen kommer de 2010 att ha minskat till 154 000 ton. 

Giftfri miljö 

Miljömålet Giftfri miljö har följande lydelse: 

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
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Delmål 1. Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper 
Nuvarande delmål 
Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda 
eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. För ämnen som hanteras i 
högre volymer och för övriga ämnen som t.ex. efter inledande översiktliga tester bedöms 
som särskilt farliga skall uppgifter om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. 
Samma krav på uppgifter skall då gälla för såväl nya som existerande ämnen. Senast år 
2020 skall det även finnas uppgifter om egenskaperna hos de mest betydande oavsiktligt 
bildade och utvunna kemiska ämnena.  

Förslag till nytt delmål 
Senast 2018 ska det finnas tillräckliga uppgifter om hälso- och miljöfarliga egenskaper hos 
tillverkade, importerade och utvunna kemiska ämnen. 

Miljömålsrådet bedömer att det inte är möjligt att nå det nuvarande delmålet. EU:s 
nya kemikalieförordning Reach innebär att flera viktiga steg tas på vägen. För låg-
volymämnen räcker dock inte kunskapskraven i Reach. Kunskapskraven måste 
även bli hårdare för läkemedel och andra miljöfarliga produkter som omfattas av 
andra lagar. 

Delmål 2. Information om farliga ämnen i varor 
Nuvarande delmål 
Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga 
ämnen som ingår.  

Förslag till nytt delmål 
Senast år 2018 ska den som använder en vara få hälso- och miljöinformation om de farliga 
ämnen som ingår i varan. Informationen ska finnas tillgänglig under varans hela livscykel. 

Miljömålsrådet bedömer att nuvarande delmål inte kommer att nås. För kemiska 
produkter finns sedan länge ett system inom EU för hälso- och miljöinformation. 
För andra varor finns dock oftast inga krav på hälso- och miljöinformation om de 
ämnen som ingår. EU:s nya kemikalieförordning Reach kräver information när 
varor innehåller särskilt farliga ämnen. Det är ett viktigt steg för att målet på sikt 
ska nås. 

Delmål 3. Utfasning av farliga ämnen  
Nuvarande delmål 
I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla. Nyproducerade varor skall så 
långt det är möjligt vara fria från: 

• nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya 
ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantnings-
störande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007,  

• övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande 
ämnen samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergifram-
kallande senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att 
de kommer ut i kretsloppet,  

• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande samt kadmium 
och bly senast år 2010.  

Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa 
att hälsa och miljö inte kan komma till skada. 
 
Redan befintliga varor som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, 
kadmium samt bly skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. 
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Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska 
fortlöpande.  
 
Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet 
omfattar även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive 
dem som bildas oavsiktligt.  

Förslag till nytt delmål: Särskilt farliga ämnen 
Nyproducerade varor ska så långt som möjligt vara fria från särskilt farliga ämnen. 

Senast år 2015 ska varor som innehåller särskilt farliga ämnen under varornas hela 
livscykel hanteras så att ämnena inte läcker ut i miljön. 

Utsläpp av särskilt farliga ämnen från produktionsprocesser ska minska så långt som 
möjligt.  Senast år 2015 ska särskilt farliga ämnen inte användas i produktionsprocesser om 
inte verksamhetsutövaren kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. 

Den långväga spridningen av särskilt farliga ämnen till Sverige via luft och vatten ska 
minska fortlöpande.  

Delmålet omfattar ämnen som människan framställt, återvunnit eller utvunnit från naturen. 

Med ”särskilt farliga ämnen” avses: 

• ämnen som är persistenta och bioackumulerande (PB-ämnen), 

• ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-
ämnen), 

• hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande ämnen samt 

• tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly. 

 

Miljömålsrådet bedömer att det nuvarande delmålet inte kommer att nås. Med 
Reach införs ett system med tidsbegränsade tillstånd för särskilt farliga kemiska 
ämnen, som är ungefär samma ämnen som delmålet handlar om. Systemet med 
tillstånd kommer att öka trycket på företag att ersätta särskilt farliga ämnen med 
mindre farliga alternativ. För andra farliga ämnen, bl.a. i importerade varor, finns 
i Reach ett begränsningssystem som liknar dagens begränsningar. 

Delmål 4. Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med 
kemikalier 
Nuvarande delmål 
Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen skall minska 
fortlöpande fram till år 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall fastställas av berörda 
myndigheter. Under samma tid skall förekomsten och användningen av kemiska ämnen 
som försvårar återvinning av material minska. 
 
Delmålet avser ämnen som inte omfattas av delmål 3.  

Förslag till nytt delmål: Minskning av kemiska ämnens hälso- och miljörisker 
Hälso- och miljöriskerna vid all hantering av kemiska ämnen ska fortlöpande minska och 
senast år 2018 vara så låga att människor och miljö inte kommer till skada. Särskild hänsyn 
ska tas till barn och känsliga grupper. Under samma tid ska användningen av kemiska 
ämnen som försvårar återvinning av material minska så att återvinningen inte hindras. 

Miljömålsrådet bedömer att delmålet inte kommer att nås. Flertalet kända kemiska 
risker minskar. Samtidigt kommer nya ämnen, tekniker och användningsområden 
ut på marknaden som innebär nya möjligheter, men också nya risker. Det finns 
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idag inga entydiga trender om vilket håll vi är på väg åt. Det saknas grund-
läggande kunskap om många ämnen, t.ex. 

• hur farliga de är  

• förekomst i olika varor  

• i vilken grad människor utsätts för dem i arbetsmiljö och yttre miljö.  

EU:s kemikalielagstiftning Reach kommer förmodligen att få många företag att 
arbeta för att minska riskerna.  

Delmål 5. Riktvärden för miljökvalitet 
Nuvarande delmål 
För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas av delmål 3, skall det senast år 
2010 finnas riktvärden fastlagda av berörda myndigheter. 

Delmålet är redan uppnått. Det finns riktvärden för mer än 100 ämnen fastlagda 
av myndigheterna. 

Delmål 9. Om kadmium 
Nuvarande delmål 
År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara på en 
sådan nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv.  

Förslag till nytt delmål: Exponering av kadmium via föda och arbete 
År 2015 ska exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara på en nivå 
där hela befolkningen skyddas, med särskild hänsyn tagen till känsliga grupper. 

Miljömålsrådet bedömer att delmålet inte kommer att nås. Kadmiumhalterna i 
livsmedel och åkermark minskar, men det är osäkert vilken nivå som är säker och 
därmed vilka åtgärder som behövs. 

HELCOM-uppgörelsen 

Helsingforskommissionen (HELCOM) har ända sedan den första konventionen 
skrevs under 1974 arbetat med frivilliga åtgärder för att förbättra miljön i Öster-
sjön. 

Vid ett möte i Krakow i Polen den 15 november 2007 undertecknade miljö-
ministrarna i länderna runt Östersjön och representanter för EU-kommissionen en 
aktionsplan som syftar till att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Östersjön, den 
s.k. HELCOM-uppgörelsen eller Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att nå 
god ekologisk status till år 2021. I aktionsplanen finns åtgärder som rör: 

• Övergödning (utsläpp av kväve och fosfor) 

• Farliga ämnen 

• Biologisk mångfald inkl. fiske 

• Maritima aktiviteter (sjöfart, olyckor, räddningstjänst m.m.) 
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Dessutom finns avsnitt som handlar om utveckling av metoder och instrument, 
ökad medvetenhet och kapacitetsuppbyggnad, finansiering samt genomförande/ 
revidering av planen. 

Enligt planen ska Östersjöländerna ta fram nationella genomförandeplaner till 
2010 som ska utvärderas vid ett ministermöte 2013. För övergödning gäller att 
åtgärderna ska vara genomförda 2016, med undantag för vissa åtgärder inom 
avloppssektorn. Både tidsschemat och ambitionsnivån är alltså minst sagt högt 
ställda. 

Den största utmaningen i BSAP är att minska belastningen av näringsämnen. Med 
utgångspunkt från modellberäkningar av vad Östersjön ”tål”, behovet av utsläpps-
minskning i olika havsbassänger samt hur mycket kväve och fosfor olika länder 
bidrar med har det gjorts en preliminär bördefördelning mellan länderna (tabell 1). 

Tabell 1. Preliminär fördelning av utsläppsminskning mellan länderna i Baltic Sea Action 
Plan. 

Årlig utsläppsminskning, ton Land 

Kväve Fosfor

Danmark 1 721 16

Estland 900 220

Finland 1 200 150

Lettland 2 560 300

Litauen 11 750 880

Polen 62 400 8 760

Ryssland 6 970 2 500

Sverige 20 780 290

Tyskland 5 620 240

Gemensam pool 3 780 1 660

S:a totalt 117 681 15 016

 
Kraven på utsläppsreduktion kan sättas i relation till den beräknade totala till-
förseln, som under perioden 1997-2003 i genomsnitt uppgick till 736 720 ton 
kväve och 36 310 ton fosfor per år. Av den vattenburna näringstillförseln 2000 
stod Sverige enligt HELCOM för 21 % av kväve- och 14 % av fosfortillförseln. 

Enligt den preliminära bördefördelningen ska Sverige minska sina utsläpp med 
20 780 ton kväve och 290 ton fosfor per år jämfört med genomsnittet för åren 
1997-2003. Utifrån den svenska PLC 5-redovisningen1, där det framgår vad som 
redan åstadkommits genom tidigare åtgärder, kan Sveriges beting minskas till 
17 300 ton kväve och 260 ton fosfor. Detta mål gäller alla sektorer sammantaget, 
men eftersom jordbruket står för en betydande del av utsläppen finns det förvänt-
ningar på att jordbruket också ska ta ett stort ansvar för utsläppsminskningen. 

Naturvårdsverket har tillsammans med Jordbruksverket räknat på olika åtgärder 
för att minska utsläppen av kväve och fosfor. Åtgärdsförslagen redovisas i Natur-
vårdsverkets rapport Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan, som publi-

                                                 
1 PLC = Pollution Load Compilation 
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cerades i maj 2008. Sammantaget beräknas de föreslagna åtgärderna minska 
belastningen på Östersjön med 7 000 ton kväve och 61 ton fosfor. Inte ens om 
huvuddelen av jordbruket i Götaland och Svealand läggs ned kommer de upp-
ställda målen i BSAP att kunna nås. 

Nitratdirektivet 

Inom EU finns sedan 1991 också en gemensam lagstiftning, allmänt benämnd 
nitratdirektivet (91/676/EEG), som innehåller minimikrav för att minska kväve-
förluster (nitratförluster) från jordbruket till såväl yt- och grundvatten som kust- 
och havsvatten. Enligt nitratdirektivet ska varje medlemsland:  

1. peka ut områden som är känsliga för nitratpåverkan och  

2. upprätta ett åtgärdsprogram med målet att minska näringsläckaget från 
jordbruket.   

Obligatoriska åtgärder ska bl.a. omfatta regler om: 

• Tidsperioder när spridning av vissa typer av gödselmedel på mark är för-
bjuden 

• Stallgödselbehållarnas lagringskapacitet 

• Begränsning av spridning av gödselmedel utifrån god jordbrukarsed och 
med hänsyn till det känsliga områdets egenskaper 

Vid gödslingen ska balans eftersträvas mellan grödans beräknade kvävebehov och 
kvävetillförseln till grödorna från jorden och från gödselmedel. 

Kvävemängden i den stallgödsel som får spridas på tillgänglig spridningsareal får 
inte överskrida 170 kg N/ha. 

I riktlinjer för god jordbrukarsed ska lämnas anvisningar för: 

• tidsperioder när det inte är lämpligt att tillföra jorden gödselmedel,  

• tillförsel av gödselmedel på starkt lutande mark,  

• tillförsel av gödselmedel på vattenmättad, översvämmad, frusen eller 
snötäckt mark,  

• villkor för att sprida gödselmedel i närheten av vattendrag,  

• kapacitet hos och konstruktion av lagringsutrymmen för stallgödsel samt  

• spridningsteknik för mineral- och stallgödsel så att växtnäringsläckaget 
hålls på en godtagbar nivå.  

Åtgärderna i programmet genomförs i Sverige med hjälp av lagstiftning, 
ekonomiska styrmedel (miljöersättningar, skatt), rådgivning och information samt 
försöks- och utvecklingsverksamhet. Införandet av nitratdirektivet i svensk lag-
stiftning är en pågående process där förhandlingar sker mellan EU-kommissionen 
och Jordbruksdepartementet/Jordbruksverket. 
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Med anledning av att EU-kommissionen haft synpunkter på hur vi i Sverige till-
lämpar nitratdirektivet pågår för närvarande en översyn av den svenska lagstift-
ningen. Läs mer om detta i avsnittet Regler för lagring och spridning av gödsel på 
s. 20. 

Svensk lagstiftning 

Miljöbalken 

Grunden i den svenska miljölagstiftningen är miljöbalken (SFS 1998:808). Miljö-
balken syftar till att främja en hållbar utveckling så att både vi själva och 
kommande generationer får en hälsosam och god livsmiljö. Vi som lever nu har 
ett ansvar att förvalta naturen väl och får inte skada miljön och utarma natur-
resurserna. Miljöbalkens regler kompletteras av förordningar utfärdade av 
regeringen och föreskrifter utfärdade av statliga myndigheter, t.ex. Jordbruks-
verket. För att underlätta tillämpningen av regelverket ger myndigheterna också ut 
allmänna råd. 

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler och regler för skydd av naturen, men 
också särskilda regler för olika verksamheter. Verksamhet som påverkar vattnets 
kvalitet genom direkta punktutsläpp till vattenmiljön regleras i 9 kapitlet om 
miljöfarlig verksamhet. Verksamhet som påverkar vattnet fysiskt eller kvantitativt 
genom exempelvis byggande i vatten eller uttag från vatten regleras i 11 kapitlet 
om vattenverksamhet. Reglerna om miljöhänsyn i jordbruket, som närmast 
reglerar diffus vattenpåverkan och hänsynen till kultur- och naturvärden återfinns 
i 12 kapitlet. Reglerna kring växtskyddet finns närmast i 14 kapitlet om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. 

Reglerna i miljöbalken innebär bl.a. att man som verksamhetsutövare är skyldig 
att:  

• Inhämta den kunskap som behövs för att kunna sköta verksamheten på ett 
miljömässigt bra sätt, bl.a. känna till gällande lagar och regler. 

• Hålla sig underrättad om hur den egna verksamheten påverkar miljön och 
vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att före-
bygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Vid yrkesmässig verksamhet ska man i samma syfte använda 
bästa möjliga teknik (BAT). 

• Ta miljöhänsyn i det dagliga livet genom att t.ex. hushålla med råvaror och 
energi, utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning och er-
sätta farliga produkter med mer miljövänliga alternativ där så är möjligt. 

Om skada eller olägenhet för miljön ändå uppkommer är man ansvarig för att 
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. Man kan även bli ersätt-
ningsskyldig för eventuella skador. 

Många större jordbruksföretag omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt. 
Exempelvis är djurföretag med >100 djurenheter (de) anmälningspliktiga medan 
tillstånd krävs om man har >40 000 fjäderfäplatser, >2 000 slaktsvinsplatser, 
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>750 suggplatser eller >200 de tillsammans av dessa djurslag. För nöt, häst och 
mink går gränsen för tillståndsplikt vid 400 de. Anmälan görs till kommunen 
medan tillstånd söks hos länsstyrelsen. I tillståndet anges verksamhetens art, 
omfattning och geografiska placering, men också speciella villkor som verksam-
hetsutövaren är skyldig att följa. Tillståndet innebär således både rättigheter och 
skyldigheter för verksamhetsutövaren. Villkoren i tillståndet gäller i första hand 
och står således över t.ex. föreskrifter och allmänna råd från myndigheter. 

Regler för lagring och spridning av gödsel 

I Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915), Statens jordbruks-
verks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 
2004:62/2006:66) och Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- 
och kulturvärden i jordbruket (SJVFS 1999:119) finns regler som rör lagring och 
spridning av stallgödsel och i viss mån även mineralgödsel i jordbruksföretag. 
Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m. 
ger ytterligare vägledning för tillämpning av bestämmelserna. 

I regelverket för lagring och spridning av gödsel finns bestämmelser som rör: 

• Lagringskapacitet 

• Gödsellagrets utformning 

• Ammoniakbegränsande åtgärder vid lagring och spridning 

• Giva 

• Spridningstidpunkt 

• Förhållanden vid spridning 

• Hänsyn till natur- och kulturvärden vid spridning i ängs- och betesmarker 

Regelverket varierar beroende på var i landet man befinner sig. Det är ett led i 
strävan att behovsanpassa lagstiftningen. I områden där behovet av åtgärder 
ansetts särskilt stort har man definierat ett antal känsliga områden enligt EU:s 
nitratdirektiv. De känsliga områdena har utökats stegvis och omfattar idag hela 
Blekinge, Skåne, Hallands och Gotlands län, kustområdena i Stockholms, Söder-
manlands, Östergötlands, Kalmar och Västra Götalands län samt Öland och jord-
bruksområdena runt Mälaren, Hjälmaren, sjöarna i centrala Östergötland och 
södra delen av Vänern (se bild 1). I dessa områden är reglerna mer långtgående än 
på andra platser. När det gäller ammoniakbegränsande åtgärder vid lagring av 
stallgödsel omfattas även slättbygderna i Värmlands, Örebro och Västmanlands 
län. 

Kommunen kan också meddela lokala bestämmelser för djurhållning och gödsel-
hantering med stöd av Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(SFS 1998:899). I t.ex. vattenskyddsområden är det inte ovanligt med restriktioner 
som begränsar användningen av både gödsel och växtskyddsmedel. 
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Bild 1. Känsliga områden enligt EU:s nitratdirektiv. 

 
Med anledning av att EU-kommissionen haft synpunkter på hur vi i Sverige till-
lämpar nitratdirektivet pågår för närvarande en översyn av den svenska lagstift-
ningen. Vad det kan komma att innebära är inte klart än, men sannolikt kommer 
det att resultera i en skärpning av det svenska regelverket. Förslag som diskuteras 
är bl.a. skyddszoner vid spridning av gödsel intill sjöar och vattendrag, utökat 
vinterspridningsförbud, ytterligare restriktioner vid höstspridning samt konstruk-
tionskrav på flytgödselbehållare. Det finns också önskemål från EU-
kommissionen om bättre specificerade metoder för beräkning av lagringsvolym 
och kvävegödslingsbehov. 

Aktuella versioner av gällande lagstiftning hittar du på www.sjv.se och 
www.notisum.se. 

Begränsad fosfortillförsel via organiska gödselmedel 

Utöver reglerna för lagring och spridning av gödsel finns det i Jordbruksverkets 
föreskrifter (SJVFS 2004:62/2006:66) också bestämmelser om maximal fosfor-
tillförsel via stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Dessa har från 1 januari 
2006 ersatt de tidigare djurtäthetsreglerna. Tillförseln av fosfor och metaller vid 
spridning av avloppsslam på åkermark styrs också av Naturvårdsverkets kun-
görelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket (SNFS 1994:2). 

Krav på höst- och vinterbevuxen mark 

Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) och Jordbruksverkets 
föreskrifter (SJVFS 2004:62/2006:66) innehåller även regler för höst- och vinter-
bevuxen mark (”Grön mark”). Syftet med dessa är att minska risken för kväve-
utlakning. 
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Regler för vattenverksamhet 

Reglerna för vattenverksamhet återfinns främst i miljöbalkens 11 kapitel, i Lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i Förordningen 
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Miljöbalken definierar vattenverksamhet 
under fyra punkter: 

• Uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anlägg-
ningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande 
av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden 
samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra 
vattnets djup eller läge 

• Bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta 

• Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av an-
läggningar och åtgärder för detta 

• Åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om av-
ledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett 
vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att 
varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markav-
vattning). 

Vanliga verksamheter och åtgärder i jordbruket är bortledande av vatten från 
(yt)vattenområde eller av grundvatten för bevattning, rensning i vattendrag och 
markavvattningsåtgärder såsom dikning, vattenavledning och invallning samt 
underhåll av ingående vattenanläggningar. 

Till skillnad mot miljöfarlig verksamhet finns ingen lista över vad som är till-
ståndspliktig verksamhet. Samma slag av verksamhet kan ge helt olika miljö-
påverkan på olika platser. Därför är grundregeln att all vattenverksamhet kräver 
tillstånd eller anmälan, men begränsat till skadepåverkande verksamhet genom en 
generell undantagsregel. Tillstånd eller anmälan behövs således inte, om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverk-
samhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är verksamhetsutövaren som först 
bedömer uppenbarhetsfrågan, men om någon, t.ex. tillsynsmyndigheten, påpekar 
risker med verksamheten, torde det inte längre vara fråga om uppenbar oskadlig-
het. Här är dock viktigt att påpeka att undantagsregeln inte gäller för den fjärde 
punkten, markavvattning. För ny markavvattning krävs alltid tillstånd. 

Vattenverksamheten omgärdas av särbestämmelser, som kan anses följa dels av 
att vattnet är av privaträttslig natur, dels av att en vattenverksamhet definitions-
mässigt påverkar vattenförhållandena, vilket kan innebära risk för skada på 
allmänna intressen och även på grannfastigheter. Det krävs således rådighet för att 
utföra vattenverksamhet. Ägaren till fastighet där vattnet finns eller som gränsar 
till vatten har grundläggande rådighet. Just för de jordbruksaktuella 
verksamheterna bevattning och markavvattning finns en generell rådighet, som 
styrs av behovet av verksamheten. Det finns då särskilda tvångsregler, som ger 
tillträde till fastigheter där vattnet finns eller där verksamheten avses bedrivas. 
Staten, kommuner och vattenförbund har också generell rådighet att bedriva 
vattenverksamhet som är önskvärd från allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller 
som främjar fisket. 
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En viktig princip är att den som äger en vattenanläggning, t.ex. fast pumpanlägg-
ning, invallning eller dike, ska underhålla anläggningen så att det inte uppkommer 
skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för alla skador och olägenheter som uppkommer 
och om verksamheten bedrivs utan tillstånd även bevisskyldig i en skadestånds-
process. I brottmålsprocesser, t.ex. åtal om otillåten vattenverksamhet, gäller den 
vanliga principen att åklagaren har bevisbördan. 

I lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns sär-
bestämmelserna om rådighet. Ytterligare särbestämmelser samlade till den lagen 
rör samfälligheter för markavvattning och bevattning. Det gäller regler om be-
stämmelsernas tillämpning och om samfälligheternas och sakägarnas rättigheter 
och skyldigheter gentemot varandra. De rör också de speciella prövningsför-
farandena för vattenverksamhet och, inte minst aktuellt för jordbruket, regler för 
omprövning av anslutning till och delaktighet i samfälligheter. 

Nyligen infördes bestämmelser om att vissa vattenverksamheter kan anmälas hos 
tillsynsmyndigheten i stället för kravet på tillstånd. Verksamheterna är listade i 
förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet i tretton punkter. Av relevans här 
kan nämnas anläggande av våtmark med vattenområdesyta mindre än 5 ha samt 
bortledande av ytvatten. Här gäller gränserna 600 kubikmeter per dygn, dock 
högst 100 000 kubikmeter per år, för uttag från vattendrag och 1000 kubikmeter 
per dygn, dock högst 200 000 kubikmeter per år, för uttag från annat vattenom-
råde. Uttag av grundvatten ingår inte bland anmälningspunkterna. Det kan konsta-
teras att uttagsgränserna för anmälan motsvarar ett relativt stort bevattningsjord-
bruk. Å andra sidan ger en anmälan ingen rättsverkan gentemot enskilda sakägar-
intressen för verksamhetsutövaren. Tillsynsmyndigheten kan också förelägga 
verksamhetsutövaren att söka tillstånd om det behövs med hänsyn till verksam-
hetens påverkan på miljön eller enskilda intressen. 

Regler för växtskydd 

På växtskyddsområdet finns fem myndigheter som i olika utsträckning utfärdar 
föreskrifter och allmänna råd om hur växtskyddsmedel används på ett säkert sätt. 
Reglerna för säker användning av växtskyddsmedel finns översiktligt beskrivna i 
tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på lagstiftning rörande säker användning av växtskyddsmedel 

Aktuell lagstiftning för olika åtgärder Typ av lag 
 

 
Myndighet etc. 

Säker 
transport av 
växtskydds-
medel 

Säker 
lagring av 
växtskydds-
medel 

Säker hant. 
av emballage 
rester/farligt 
avfall 

Säker på-
fyllning av 
spruta 

Mark-
anpassade 
skydds-
avstånd 

Vind-
anpassade 
skydds-
avstånd 

Bra rutiner för 
rengöring av 
spruta 

Antecknings-
skyldighet 

Vattenskydds-
område 

Lagar och förordningar          

Regering och riksdag 

www.notisum.se 

 

SFS 
2006:1010 

SFS 
2006:1010 

SFS 
2001:1063 

SFS 
2006:1010 

 

SFS 
2006:1010 

SFS 
2006:1010 

SFS 
2006:1010 

 

SFS 

2006:1010 

SFS 1998:901

SFS 
2006:1010 

 

Föreskrifter och allmänna råd         

KEMI 

www.kemi.se 

 KIFS 2008:2        

Naturvårdsverket 

www.naturvardsverket.se 

 

  NFS 2005:3 

AR 97:3 

AR 2004:14 

H-bok 2003:8 

 

SNFS 
1997:2 

AR 97:3 

SNFS 
1997:2 

AR 97:3 

SNFS 
1997:2 

AR 97:3 

SNFS 1997:2 

AR 97:3 

SNFS 1997:2 

AR 97:3 

SNFS 1997:2 

AR 97:3 

AR 2000:7 

AR 2003:16 

H-bok 2003:6 

Arbetsmiljöverket 

www.av.se 

AFS 1998:6 AFS 1998:6 

AFS 2000:4 

AFS 1998:6 AFS 1998:6 AFS 1998:6 AFS 1998:6 AFS 1998:6   

Jordbruksverket 

www.sjv.se 

       SJVFS 
1999:94 

 

Räddningsverket 

www.sr.se 

SRFS 2006:7         
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De svenska åtgärdsprogrammen 

Det första svenska åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage togs fram redan i 
slutet av 1980-talet när övergödningsproblemen började uppmärksammas. Pro-
grammet har sedan också kommit att omfatta åtgärder för att minska fosfor- och 
ammoniakförlusterna från jordbruket. Arbetet utgår från internationella åtaganden 
och de av Sverige beslutade miljömålen. De mest långtgående eller omfattade åt-
gärderna vidtas i de utpekade känsliga områdena.  

På motsvarande sätt finns på växtskyddsområdet handlingsprogram. Det senaste 
förslaget till handlingsprogram, Hållbar användning av växtskyddsmedel, har 
utarbetats av Jordbruksverket, KEMI och Naturvårdsverket efter samråd med 
Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Skogsstyrelsen.  Detta förslag finns i 
rapport 2008:14 från Jordbruksverket. Det nya programmet kommer att löpa 
under perioden 2010-2013. 

Åtgärderna i programmen genomförs med hjälp av: 

• Lagstiftning  

• Ekonomiska styrmedel (miljöersättningar, skatt)  

• Rådgivning och information 

• Försöks- och utvecklingsverksamhet 

Lagstiftning 

Vissa av åtgärderna i åtgärdsprogrammet genomförs genom lagstiftning. De be-
stämmelser som rör miljön finns samlade i miljöbalken och tillhörande förord-
ningar och föreskrifter.  

Vare sig det finns detaljerad lagstiftning för en åtgärd eller inte gäller alltid miljö-
balkens allmänna hänsynsregler. De innebär kortfattat att alla som bedriver eller 
tänker bedriva en verksamhet måste skaffa sig den kunskap och vidta de åtgärder 
som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  

Mer detaljerade bestämmelser som rör växtnäringshantering finns dels i förord-
ningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915), dels i Jordbruksverkets före-
skrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62/2006:66). Tolkningsvägled-
ning till dessa regelverk finns i Jordbruksverkets allmänna råd 2005:1. 

Specifika regler finns för lagring av gödsel, täckning av gödselbehållare, påfyll-
ning av flytgödsel- och urinbehållare, spridningsmängd per ha spridningsareal, 
spridningstidpunkter för stallgödsel, spridning av flytgödsel i växande gröda samt 
krav om lägsta andel höst- eller vinterbevuxen mark. 

 Lagstiftningen på växtskyddsområdet presenteras översiktligt i tabell 2. 
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Ekonomiska styrmedel 

I Sverige har det funnits miljöavgifter för att minska användningen av vissa typer 
av gödselmedel och alla växtskyddsmedel sedan 1984. Det finns nu särskilda 
skatter på kväve och kadmium i gödselmedel. För närvarande är kväveskatten 
1,80 kronor per kg kväve. Skatten på kadmium i fosforgödselmedel är 30 kronor 
per gram kadmium som överstiger 5 g kadmium per ton fosfor. Motsvarande skatt 
på växtskyddsmedel är 30 kronor per kg aktiv substans, vilket innebär en hektar-
kostnad på som mest 40-45 kronor för vissa äldre herbicider och som minst 
mindre än en krona på vissa lågdosmedel. Vid normal användning av växtskydds-
medel utgör skatten en kostnad på 15-20 kronor per hektar vid spannmålsodling 
och 60-100 kronor per hektar vid sockerbets- och potatisodling. 

Sedan 1996 finns det också olika miljöersättningar för att minska bland annat 
växtnäringsförluster från jordbruket inom landsbygdsprogrammet. De är till viss 
del finansierade av EU och omfattar numera ersättning för:  

• Skyddszoner 

• Minskat kväveläckage (fånggrödor och vårbearbetning) 

• Miljöskyddsåtgärder 

• Våtmarker och småvatten (anläggning och skötsel) 

• Ekologisk odling 

Rådgivning och information 

Rådgivnings- och informationsverksamheten ingår sedan 1995 som en del i det 
svenska miljö- och landsbygdsprogrammet. Dessförinnan bedrevs miljöinriktad 
rådgivning med nationella medel.  

I områden som betecknas som särskilt miljökänsliga för förluster av växtnäring 
påbörjades år 2001 ett vattenvårdsprojekt kallat Greppa Näringen. Inom Greppa 
Näringen finns även rådgivning med fokus på hur man skyddar vatten mot växt-
skyddsmedelsrester. Verksamheten startade i Skåne, Blekinge och Hallands län. 
Efterhand har Greppa Näringen utvidgats och omfattar nu särskild rådgivning och 
informationsverksamhet i tolv län i landet med tyngdpunkt i södra Sveriges jord-
bruksbygder. 2003 utvidgades verksamheten till Kalmar, Västra Götalands och 
Gotlands län och 2005 till Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms och Uppsala län.  

I och med det nya landsbygdsprogrammet, som startade 2007, är det i princip fritt 
fram för alla län som vill att ansluta sig till Greppa Näringen. Tidigare fördelade 
Jordbruksverket medlen till Greppa-rådgivningen, men numera ligger det i princip 
på länsstyrelsernas ansvar att styra medelstilldelningen till denna verksamhet. 

Inom län där inte Greppa näringen är verksamt eller på gårdar som inte ingår i den 
prioriterade målgruppen finns också möjlighet till utbildning både som enskild 
rådgivning och som gruppvisa sammankomster. Omfattningen av denna verksam-
het styrs också av de regionala myndigheterna.  
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Jordbruksverket har regionalt placerade rådgivare inom växtnäringsområdet på 
fyra platser i landet. Dessa arbetar över flera län. Rådgivarna verkar för att åt-
gärdsprogrammet för att minska växtnäringsförlusterna från jordbruket genomförs 
på ett effektivt sätt. 

Med syftet att stödja den behovsanpassade bekämpningen och motverka över-
användning av växtskyddsmedel startade Jordbruksverket 1987 regionala kontor/ 
Växtskyddscentraler på fem platser i landet. Växtskyddscentralerna bedriver en 
omfattande och viktig rådgivningsverksamhet kring behovsanpassat växtskydd 
och ogräsbekämpning genom att stödja rådgivningen i regionen och ge ut växt-
skydds- och ogräsbrev. Mer information om detta hittar du på www.sjv.se/vsc. 
Informationsprojektet Säkert Växtskydd, som numera ingår i Greppa Näringen 
under rubriken Greppa Växtskyddet, startade 1997. Från Säkert Växtskydd/ 
Greppa Växtskyddet kommer ett omfattande broschyrmaterial som handlar om 
säkrare hantering av växtskyddsmedel, dvs. säkra lagrings- och påfyllningsplatser, 
åtgärder mot vindavdrift och rengöring av sprututrustning. Materialet hittar du på 
www.greppa.nu/vaxtskydd. 

Jordbruksverket tar regelbundet fram broschyrer och annat informationsmaterial 
för rådgivare och lantbrukare. Det publiceras också ett flertal rapporter som an-
vänds som underlag för rådgivning och tillsyn av miljölagstiftningen.  

Rådgivningsprojektet Greppa Näringen har en egen hemsida, www.greppa.nu. 
Hemsidan innehåller bland annat nyhetsbevakning om åtgärder och miljömål, 
uppslagsbok med fakta samt interaktiva tjänster som växtnäringsbalans och 
värdering av stallgödsel. På Greppa Näringens rådgivarsidor www.greppa.nu/adm 
finns servicefunktioner och rådgivningsmaterial till de olika rådgivningsavsnitten. 
Inom Greppa Näringen bedrivs också utbildning för de rådgivare som är verk-
samma i projektet. 

Jordbruksverket har också, tillsammans med LRF Konsult, utarbetat ett data-
program som ett hjälpmedel för att bedriva miljöinriktad växtnäringsrådgivning. 
Programmet kallas STANK in MIND och kan till exempel användas för att be-
döma hur olika sätt att hantera stallgödseln påverkar växtnäringsutnyttjandet eller 
göra växtnäringsbalanser på jordbruksföretaget. 

Försöks- och utvecklingsverksamhet 

I samband med att åtgärdsprogrammet introducerades inleddes också en försöks- 
och utvecklingsverksamhet (FoU). Verksamheten arbetar med både odlings-
åtgärder och teknisk utveckling inom jordbruk och trädgård. Exempel på projekt-
områden där det bedrivs FoU är åtgärder för att förbättra hanteringen av stall-
gödsel vid spridning, insådd av fånggrödor och utfodringsstrategier.  

Forskning tillsammans med försöks- och utvecklingsverksamhet utgör en 
väsentlig bas vid utformning av rådgivningen och val av åtgärder och styrmedel.  
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Uppföljning och utvärdering 

Miljöövervakning  

I Sverige sker en fortlöpande övervakning för att följa tillstånd och förändringar i 
miljön. Övervakningen bedrivs inom 10 olika program – Luft, Fjäll, Skog, Jord-
bruksmark, Landskap, Våtmarker, Sötvatten, Kust & hav, Miljögiftssamordning 
och Hälsorelaterad miljöövervakning. Dessa program kan i varierande grad 
användas för att få information om effekter av genomförda åtgärder i jordbruket. 

Miljöövervakningen för jordbruksmark omfattar i dag delprogram för: 

• Växtnäringsförluster (observationsfält och typområden) 

• Växtskyddsmedel (typområden) 

• Mark och gröda 

• Markpackning 

• Miljögifter i biota 

• Biologisk mångfald 

Växtnäringsförlusterna från jordbruksmark mäts kontinuerligt dels på fältnivå 
(observationsfält), dels på avrinningsområdesnivå (typområden). I det nationella 
övervakningsprogrammet ingår 13 observationsfält och 8 s.k. intensivtypområden. 
Dessutom finns ett antal regionala typområden med varierande ambitionsnivå. 
Storleksmässigt varierar observationsfälten i intervallet 4-34 ha och typområdena 
mellan 2 och 30 km2.  

Observationsfälten ingår i den ordinarie växtföljden hos lantbrukare och sköts 
enligt normal praxis. Dräneringsvattnets mängd och kvalitet följs vid samtliga fält 
och grundvattenkvaliteten vid 9 av fälten. Förutom flöde, grundvattentryck och 
näringsparametrar mäts t.ex. pH, konduktivitet och alkalinitet samt i dränerings-
vattnet även organiskt kol och suspenderat material. Uppgifter om odlingsåtgärder 
på de aktuella fälten samlas regelbundet in från lantbrukarna. 

Typområdena utgörs av jordbruksdominerade, mindre avrinningsområden där 
provtagning sker i det avrinnande vattnet och i ytligt grundvatten. Nuvarande 
intensivtypområden ligger i Skåne, Hallands, Jönköpings, Västra Götalands, 
Östergötlands, Gotlands och Uppsala län. Förutom vattenföring, grundvattennivå 
och näringsämnen mäts bl.a. pH, konduktivitet och alkalinitet samt i ytvattnet 
även organiskt kol och suspenderat material. Punktkällor och andra aktiviteter 
som kan bidra till föroreningar samt odlingsåtgärder inom jordbruket inventeras 
regelbundet. 

Växtskyddsmedelsläckage mäts i fyra av intensivtypområdena samt i två åar med 
större avrinningsområden. Vattenprover analyseras på ett 80-tal ämnen och sedi-
mentprover på ett 50-tal ämnen. Huvudsakligen analyseras ämnen som används 
som kemiska växtskyddsmedel. 



 

 

 

29

Länsstyrelserna ansvarar för undersökningarna i de regionala typområdena medan 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för intensivtypområdena och 
observationsfälten. SLU är också datavärd och ansvarar för samordning och 
sammanställning av resultaten. Mer information samt mätdata hittar du på 
www.mv.slu.se/vv.  

Nedfallet av luftburna kväveföreningar följs inom den nationella miljöövervak-
ningen som Naturvårdsverket ansvarar för. Luftkemiska mätningar görs vid mät-
stationer som ingår i det så kallade luft- och nederbördskemiska nätet samt vid 
stationer som ingår i ett europeiskt stationsnät. Mätningarna utförs av IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB, som också är datavärd. För ytterligare information, se 
www.ivl.se och www.smed.se.  

Nedfallet av luftburna växtskyddsmedel via nederbörden följs inom den nationella 
miljöövervakningen vid en mätstation i södra Sverige. Mätningarna utförs av 
SLU. Mer information finns på http://vv.mv.slu.se/bekampningsmedel. 

Delar av miljöövervakningen inom programområdet jordbruksmark har under 
2006 och 2007 genomgått en revision. Bland förslagen till förändringar/för-
bättringar märks bl.a.  

• Utvecklingsinsatser i form av inventeringar, karaktäriseringar och teknik-
förbättringar för att förbättra underlaget till modeller som används för att 
förstå och beräkna belastningen av gödande ämnen på våra sjöar och hav. 

• Utökade mätningar inom delprogrammet markpackning för att öka kun-
skapen om fosforläckage från jordbruksmark. 

• Vinterprovtagning av växtskyddsmedelsrester. 

• Screening av växtskyddsmedelsläckage från trädgårdsgrödor och ev. 
övervakning av ett nytt vattendrag. 

Övrig uppföljning och utvärdering 

Till hjälp för uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet används också 
uppgifter om grödarealer, djurantal, gödselmedelsförsäljning och anslutning till 
miljöersättningarna m.m. Statistiska centralbyrån genomför vartannat år en under-
sökning om hanteringen av gödselmedel i jordbruket. I denna undersökning 
redovisas bland annat uppgifter om lagring och spridning av stallgödsel och an-
vändning av mineralgödsel. 

På växtskyddsområdet redovisar Kemikalieinspektionen årligen försäljningen av 
växtskyddsmedel (KEMI 2007, Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2006). 
Användningen av växtskyddsmedel (både mängder och handhavande) undersöks 
med längre intervall. Den senaste s.k. användarundersökningen genomfördes 2006 
(SCB, MI 31, SM 0701) och dessförinnan gjordes en undersökning 1998. 

Årligen görs en uppföljning av miljökvalitetsmålen och vart fjärde år görs en för-
djupad utvärdering av målen. I samband med detta behandlas jordbrukets in-
verkan på miljökvalitetsmålen och effekter av genomförda åtgärder i jordbruket. 
För att kunna följa upp miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och få underlag för 
rapportering till exempelvis HELCOM görs modellberäkningar av den samlade 
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kväve- och fosforbelastningen på havet från alla källor. I detta sammanhang 
beräknas också den samlade kväveutlakningen och fosforförlusterna från jord-
bruket. Andra beräkningar görs av ammoniakavgången från jordbruket och övriga 
sektorer. 

Inom projektet CAP:s miljöeffekter, som drivs gemensamt av Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, utvärderas miljöeffekterna av EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. Projektet studerar bl.a. speciella frågeställningar 
om hur politiken påverkar förlusterna av växtnäring och växtskyddsmedel från 
jordbruket. 
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Hydromorfologiska åtgärder 

Vattnets väg i landskapet 

Vattnets rörelser i odlingslandskapet 

Hur vattnet förekommer och fysiskt beter sig i odlingslandskapet styrs av två 
begrepp inom vattenläran. Det ena är vattnets kretslopp eller den hydrologiska 
cykeln, som reglerar hur mycket vatten som rör sig och var det finns. Det andra är 
de hydrauliska principerna för hur vattnet rör sig i landskapet. 

Den hydrologiska cykeln brukar skrivas: 

Nederbörd - Avdunstning = Avrinning +/- Magasinsändring 

När avdunstningen i genomsnitt är större än nederbörden får vi en torr (arid) 
klimattyp. I Sverige är nederbörden genomsnittligt större än avdunstningen, och vi 
får en humid klimattyp. Nettonederbörden ger ett vattenöverskott som fördelas på 
avrinning och magasinering. 

Ekvationen för den hydrologiska cykeln är tillämplig såväl på långa tidsperspektiv 
med genomsnittliga variabelvärden som på korta tidsperspektiv, t.ex. över en 
regnhändelse. Sett över ett hydrologiskt år, oktober-september, eller över flera år 
kan magasinssituationen betraktas som oförändrad. Det reducerar ekvationen till 
att nettonederbörden motsvarar genomsnittlig tillgänglig avrinning. I bakgrunds-
kapitlet angav vi denna till storleksordningen 20 000 m3 per person och år. Det 
motsvarar för Sverige 180 km3 per år och utslaget på landets yta cirka 400 mm per 
år. 

Över en regnhändelse kan vi inte bortse från magasineringstermen. Normalt sett 
får vi ingen direkt ytavrinning på naturmark. Allt regn magasineras efter infiltra-
tion genom markytan. Markvattenmagasinet ökar och vattnet perkolerar vidare 
genom markprofilen och ökar så småningom på grundvattenmagasinet. Det 
ytvatten vi ser kommer från det tidigare påspädda grundvattenmagasinet, som 
avtappas i utströmningsområden till landskapets lågpunkter, dvs. till vattendrag, 
sjöar och våtmarker. När regnet har upphört, får vi en fortgående negativ 
magasinsändring i form av avtappning till ytvatten. Beroende på avdunstningens 
storlek kan ytavrinningen i sig då öka eller minska. Direkt ytvattenavrinning på 
naturmark får vi först när regnintensiteten är så stor att infiltrationskapaciteten 
överskrids eller när magasinet är så fullt att marken inte kan ta emot mer. 

Genom samhällets utbyggnad och dess olika verksamheter ändras termerna i 
balansekvationen. Det mest drastiska torde vara bebyggelse, asfaltering och annan 
hårdgörning av markytan, som förhindrar infiltration och därmed ökningen av 
mark- och grundvattenmagasin. All nettonederbörd uppträder som avrinning, 
direkt på ytan eller via dagvattenledningar. Vi kan också öka magasinerings-
möjligheterna med regleringsmagasin, våtmarksarealer, bevattningsdammar och 
jordbearbetning. Jordbrukets täckdikning blir ett mellanting. Vi sänker grund-
vattenmagasinet och ökar möjligheten att utnyttja markvattenmagasinet. 
Dräneringarna för dock bort det magasinerade vattnet snabbare. Eftersom grund-
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vattnets flödeshastighet är proportionell mot grundvattenytans lutning, kommer ett 
tätare lagt täckdikessystem att leda bort vattnet fortare än ett glest lagt system vid 
samma förutsättningar i övrigt. Flödeskapaciteten styrs också av den hydrauliska 
konduktiviteten, vilken är olika för olika jordarter. En grovkorning jordart 
dräneras snabbare än en finkornig. 

Transport, retention och källfördelning  

Den drivande kraften för transport av växtnäringsämnen är nederbördsöverskottet. 
Transporten sker dels genom markprofilen ned till dräneringssystem eller grund-
vatten, dels som ytavrinning från fältet via intag till täckta ledningar eller till 
öppna diken. Den del av växtnäringen som transporteras genom markprofilen ned 
till dräneringsdjup benämns vanligen rotzonsutlakning. För att beskriva vad som 
sker förlustmässigt på ett fält bör också ytavrinningen beaktas. Ibland inkluderas 
denna del i rotzonsutlakningen för att få ett helhetsgrepp på fältförlusterna. Mer 
korrekt är att benämna de totala förlusterna på fältnivå som bruttoutlakning eller 
bruttobelastning. 

Under vattnets väg från fältet nedåt i avrinningsområdet sker en avskiljning 
(retention) av näringsämnen i vattensystem och mark genom sedimentation, växt-
upptag och denitrifikation. Retention sker i mark, grundvatten, vattendrag och 
sjöar. 

Nettobelastning är den totala mängd ämnen som når ett vattendrag, en sjö eller 
havet. Beroende på belägenhet i förhållande till ett enskilt fält, kan skillnaden 
mellan brutto- och nettobelastning variera.  

Vid beräkningar av potentialen för reduktion av brutto- eller nettobelastningen är 
det viktigt att det görs en källfördelningsberäkning på belastningen. Vidare är det 
också nödvändigt att bedöma andelen antropogen (av människan förorsakad) 
belastning för att kunna avgöra vad som är möjligt att åtgärda.  

Det kan göras retentionsberäkningar med olika fokus. Sett till svensk åkermark 
och omgivande hav kan retentionen av kväve variera från någon eller några 
procent i helt kustnära områden till över 50 % i inlandsområden. 

Ju närmare ett fält är beläget den recipient som ska skyddas desto lägre är reten-
tionen. Därför bör åtgärder som minskar förlusterna på fält nära recipienten 
prioriteras framför åtgärder på fält som ligger längre ifrån det skyddsvärda vattnet. 

Trögheten i systemet gör att det kan ta mycket lång tid, ibland flera tiotals år, från 
det att åtgärder sätts in i ett avrinningsområde tills man kan se mätbara effekter på 
vattenkvaliteten längre ner i systemet. Ofta finns stora mängder fosfor upplagrade 
i sjöarnas bottensediment som kan frigöras successivt, särskilt om det uppstår 
syrefria förhållanden. 

Fysisk påverkan 

Med hydromorfologiska åtgärder menar vi åtgärder som på något sätt påverkar 
vattenområdets fysiska struktur och därmed vanligen vattnets djup eller läge. 
Åtgärderna är i regel att betrakta som vattenverksamhet enligt miljöbalkens 
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bestämmelser om vattenverksamhet. Det är dock inte alltid som åtgärderna 
behöver betraktas som tillstånds- eller anmälningspliktiga. Sådana aspekter, 
liksom frågor om ansvar gentemot allmänna och enskilda intressen m.m. tar vi 
upp under avsnittet Vad säger lagen? på s. 36. 

Även om de i det följande avsnittet beskrivna åtgärderna innebär fysisk påverkan, 
är syftet vanligen att påverka vattnets kvalitet. De tydligaste exemplen är kanske 
våtmarker för ökad kväveavgång och sedimentationsdammar för ökad fosfor-
deposition. I övrigt är syftet vanligen att gynna någon viss biotop, t.ex. vandrings-
fisk eller lövgrodor, eller att stärka den biologiska eller landskapets mångfald 
genom variationer i den fysiska vattenmiljön. 

Våtmarker och Reglerbar dränering behandlas utförligt i kapitlen om Åtgärder 
mot kväveförluster och Åtgärder mot fosforförluster. I det senare kapitlet tas även 
Sedimentationsdammar upp. I detta kapitel om hydromorfologiska åtgärder 
behandlas dessa tre åtgärder enbart i avsnittet Vad säger lagen? 

Åtgärder 

Sjörestaurering 

Restaurering av sjöar kan begränsas till bottenåtgärder i form av vegetations-
rensning och rotfiltsbehandling eller utgrävning av ansamlad fosfor eller miljö-
gifter. Exempel här är Trehörningen i Stockholm, Trummen i Uppland och Järn-
sjön i Småland. Sådana åtgärder och exempel kan dock knappast betraktas som 
hydromorfologiska åtgärder och behandlas därför inte vidare i denna rapport. 

Restaurering i form av helt eller delvis återskapande av en tidigare sänkt eller 
torrlagd sjö finns det inte så många exempel på, men intresset ser ut att öka. Några 
tidiga exempel har vi i Tåkern och Hornborgasjön. Senare exempel är Draven i 
Småland och Sträp i Östergötland. Näsbyholmssjön i Skåne är ett lyckat exempel 
från senare tid på återskapande från helt torrlagd sjö. 

Potentialen för restaurering eller återskapande av sjöar är mycket stor. Enligt 
svenskt VattenArkiv (SMHI 1995) finns det 1826 sänkta sjöar i landet och 623 
helt torrlagda. Potentialen begränsas dock av att varje restaureringsobjekt innebär 
en stor och resurskrävande insats. Alla projekt hittills har finansierats av staten 
eller kommuner, direkt eller via något utvecklingsanslag och ibland med privat 
medfinansiering. Det är svårt att ge några generella riktlinjer för när sjörestau-
rering kan komma ifråga. Varje aktuellt projekt måste analyseras i sitt eget 
sammanhang. 

Fiskbefrämjande åtgärder i diken och vattendrag 

Det första man kanske tänker på när det gäller åtgärder som befrämjar fisk är bort-
tagande av vandringshinder och anläggning av fisktrappor förbi vandringshinder. 
Det är dock ingenting som är specifikt för odlingslandskapet, men kan där vara 
aktuellt i anslutning till exempelvis minikraftverk och gamla kvarndammar. Det 
gäller också att bevaka frågan när nya fördämningar anläggs för t.ex. våtmarker. 
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I odlingslandkapets vattendrag och dikessystem är bottenstrukturen i regel ens-
artad. Här kan det vara fiskebiologiskt intressant att skapa variationer i botten-
strukturen i form av stenrevlar. Dessa bidrar till lekplatser och gömställen för fisk, 
och också till ett mer varierat strömningsmönster. Det finns många exempel på 
utlagda stenrevlar i de mellannorrländska vattendragen. Som en storskalig variant 
skulle genomförda flottledsrestaureringar i övre Norrland kunna betraktas. 

Potentialen för fiskbefrämjande åtgärder i diken och vattendrag är i grunden 
mycket stor, men den begränsas av att initiativtagaren tar på sig ett ansvar för 
eventuella dämningsskador när revlarna läggs ut utan att söka tillstånd. Det finns 
exempel på att stenrevlar har tvingats bort och även exempel på utdömda skade-
stånd för dämningsskador. 

Rensning, underhåll och täckdikning 

När det gäller vattendrag och diken är rensning och underhåll två olika begrepp i 
miljöbalkens mening. Med rensning avses åtgärder i naturliga vattendrag eller i 
konstaterat övergivna dikningsföretag. Ett grävt aktivt dike är en vattenanlägg-
ning, som ska underhållas så att skada på grund av bristande underhåll inte upp-
står. 

Rensning och dikesunderhåll anses vanligen inte höra hemma bland vatten-
vårdande åtgärder. Önskemålet är i stället att begränsa sådana åtgärder. Det finns 
dock miljömålsrelaterade grunder till att åtgärderna används, t.ex. inom miljö-
målet Ett rikt odlingslandskap. Dikesunderhållet aktualiseras också i anslutning 
till återmeandrande åtgärder. En anledning till att i detta sammanhang ta upp 
vattendragsrensning och dikesunderhåll, som annars är mer nödvändiga för 
viktiga samhällsfunktioner i övrigt, är att åtgärderna omgärdas av särskilda be-
stämmelser, som påverkar möjligheterna att begränsa framför allt dikesunder-
hållet. 

En närbesläktad fråga är dimensionen på och funktionen hos täckdiknings-
systemens stamledningar och kulvertar i mindre diken. Riklig nederbörd och 
snösmältning orsakar ofta ytavrinning på åkermarken, särskilt i terrängavsnitt med 
konkav form. Ytavrinningen för med sig stora mängder av framför allt fosfor till 
vattendragen. En av orsakerna är att stamledningar och kulvertar inte är dimen-
sionerade för de stora vattenmängderna. En åtgärd kan vara att ta hänsyn till dessa 
vattenmängder vid dimensionering och underhåll av dräneringssystemen. 

Bevattning, bevattningsmagasin och samordning av vattenuttag 

Bevattningen i Sverige bedöms under ett torrår omfatta storleksordningen 100 
miljoner kubikmeter fördelat på 100 000 hektar, dvs. i genomsnitt 100 mm på den 
bevattnade arealen. Den bevattnade arealen är marginell i förhållande till den 
totala åkerarealen, storleksordningen 4 %. 

Bevattningen i sig, om den utförs på ett miljö- och odlingsanpassat sätt bidrar 
genom bättre tillväxt och därmed ökat växtnäringsupptag till minskat växtnärings-
läckage. Effekten förstärks av att gödslingen kan anpassas till den säkrare vatten-
faktorn, vilket minskar gödslingsbehovet. 
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När det gäller inverkan på naturmiljön har den allt överskuggande diskussionen 
gällt bevattningsuttagens inverkan på vattenmiljön. Problematiken gäller framför 
allt uttag från små ytvattendrag. Uttag från grundvattnet är mycket sällan ett 
miljöproblem. Här är det oftast konkurrens mot andra uttagsanspråk som 
diskuteras och regleras. Vi kan i regel också bortse från uttag från stora sjöar och 
vattendragssystem. Här är uttagen så marginella i förhållande till vattenresursen 
att vi inte kan tala om miljöproblem. 

Det finns olika möjligheter att undvika eller minimera bevattningsuttagens in-
verkan på de små ytvattensystemen. En omedelbar ansats är att fördela vattnet 
mellan bevattning och naturmiljö. Det leder vanligen till att bevattning inte kan 
ske när den behövs som mest. Ett sätt att säkra bevattningstillgången är att 
anlägga bevattningsmagasin. 

Ett bevattningsmagasin avsett för den enskilda brukningsenheten bör anläggas på 
sidan om vattendraget. Det kan utformas så att det fylls på av det dräneringsvatten 
som leder eller leds till magasinet. Det kan också fyllas på från vattendraget under 
perioder när vattenföringen är hög. Intaget till magasinet bör då vara utformat så 
att det inte träder i funktion vid låga vattenföringar. Det finns många exempel på 
anlagda sidomagasin, t.ex. på Öland och Gotland och i de södra odlingsbygderna. 

En tilltalande lösning när det finns flera bevattningsintressenter kring en be-
gränsad ytvattenresurs är att gå samman och söka en gemensam lösning. Sam-
gåendet öppnar för helt andra lösningar än egna sidomagasin. Ett exempel är att 
samsas på ett strukturerat sätt om den begränsade resursen. Med de gemensamma 
ekonomiska resurserna kan det dock finnas utrymme att leda vatten från annat håll 
eller skapa regleringsmagasin i det aktuella vattensystemet så att hela bevattnings-
behovet kan täckas. Samtidigt blir kostnaden för tillståndsprocessen en bråkdel för 
var och en i förhållande till vad det kostar att söka helt själv. Exempel på gemen-
samma lösningar är Tidan och Nossan i Västergötland och Hagbyån och Emån i 
Småland. 

Återmeandring i dikningsföretag 

Åtgärder för att åstadkomma meandring i uträtade diken kan innebära allt från att 
göra ett rörlagt dike öppet med meanderanvisningar till igenläggning av en rätad 
fåra och samtidig omgrävning och ibland höjning av bottennivån för återskapande 
av översilning. Exempel på det senare är Klingavälsån i Skåne. Exempel på försök 
till omgrävning till meanderfåra finns i Smedjeån i Halland. I Danmark är 
metoden med meanderanvisningar mer vanlig och då i samband med rensning och 
underhåll. 

Potentialen för åtgärder i dikningsföretag är mycket stor. Det finns uppskattnings-
vis omkring 30 000 markavvattningsföretag i landet. En mindre del utgörs av 
sänkta och torrlagda sjöar, en mellangrupp av invallningsföretag och det stora 
flertalet av reguljära dikningsföretag. Som för sjörestaureringen begränsas 
potentialen av att varje återmeandringsprojekt är stort och resurskrävande. Varje 
aktuellt projekt måste analyseras i sitt eget sammanhang. 
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Miljöanpassad omläggning av vägtrummor 

Vägverket och Banverket har utvecklat riktlinjer och synsätt när det gäller fauna 
och infrastruktur, som används vid nyanläggning av bland annat broar och 
trummor. Det finns dock ett stort antal äldre anläggningar, som idag utgör 
vandringshinder för såväl vattenlevande som landlevande djur. 

I publikationen Vilda djur och infrastruktur – en handbok för åtgärder (Vägverket 
och Banverket, 2005) sammanfattas kunskapsläget när det gäller infrastrukturen 
som hinder för faunapassager och lämnas förslag till lösningar för olika djur-
grupper. Publikationen hänvisar till olika broschyrer om faunapassager utgivna av 
Vägverket och i detta sammanhang speciellt till en av Vägverket Region Norr ut-
given publikation om vägtrummor (Vägverket Region Norr). 

Vad säger lagen? 

Våtmarker, småvatten, sedimentationsdammar, reglerbar dränering 

För våtmarker och småvatten på egen fastighet som anläggs på sidan om ett 
vattendrag krävs normalt inget tillstånd. Anläggningarna medför ingen dämning 
och påverkar inte lågvattenföringen i vattendraget. En förutsättning är att inloppet 
till anläggningen utformas så att det träder i funktion först över en viss vatten-
föring. Det är då endast i de sällsynta fall när ett högflödesintresse påverkas, t.ex. 
ett omedelbart nedströms beläget vattenkraftverk, som tillståndsprövning behöver 
övervägas. 

Om våtmarker eller småvatten anläggs i ett vattendrag genom dämning, blir det 
fråga om tillståndsansökan, såvida inte dämningens påverkan sträcker sig enbart 
inom den egna fastigheten eller det inte finns överenskommelser kring projektet. 
Särskilt när anläggningarna berör ett dikningsföretag torde en tillståndsansökan 
vara nödvändig. En sjörestaurering i form av en höjning av vattenståndet är 
normalt av sådan omfattning att en tillståndsansökan blir nödvändig. 

Normalt bör ett påverkat dikningsföretag omprövas för anpassning till de nya för-
hållanden som t.ex. våtmarken genererar. Det kan då förefalla naturligt att själva 
tillståndet till våtmarken erhålls i omprövningsprocessen. Det är dock inte möjligt, 
utan tillståndsfrågan avgörs i ett eget ansökningsmål. Anledningen härtill är att 
anläggandet av en våtmark går stick i stäv med den ursprungliga dikningens syfte 
och det går inte att lägga underhållsansvaret på dikningsföretaget för en så väsens-
skild anläggning. Handläggningsprocessen påverkar såväl ansvaret för rättegångs-
kostnader som ansökans omfattning när det gäller bl.a. MKB. 

Ett problem i detta sammanhang är osäkerheterna i och finansieringen av de kost-
nader som uppkommer i samband med prövningsprocesserna. Inom de nationella 
programmen för anläggning och restaurering av våtmarker finns möjlighet att 
inkludera prövningskostnaderna i investeringsanslagen, men medel betalas då ut 
endast om våtmarken blir anlagd eller restaurerad. Om prövningen leder till att 
tillstånd inte ges, kan den sökande inte kompenseras för kostnaderna. Det gör våt-
marksprogrammen mindre intressanta. En översyn av reglerna för investerings-
stöden eller reglerna för tillståndsansökan och omprövning är därför angelägen. 
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Sedimentationsdammar för fosfor i diken och vattendrag kräver inte tillstånd. 
Normalt utformas dammarna som en djuphåla, vilken i övrigt inte påverkar 
vattnets djup eller läge. 

Reglerbar dränering berör vanligtvis bara den egna fastighetens täckdikning. Det 
är endast om nivåhöjningen påverkar någon grannfastighet som tillståndansökan 
kan komma ifråga. 

Fiskbefrämjande åtgärder i diken och vattendrag 

Att lägga ut stenrevlar i vattendrag och diken är tillståndspliktiga åtgärder om det 
inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av revlarnas 
inverkan på vattenförhållandena. De normala rådighetsbestämmelserna gör att det 
bara är fastighetsägaren själv eller det allmänna i form av staten, kommuner eller 
vattenförbund som kan ta initiativ till stenrevlar. Eventuell dämningspåverkan 
måste bevakas. Det finns exempel på att stenrevlar har tvingats bort och att stora 
skadestånd har utdömts när revlar lagts ut utan tillstånd i dikningsföretag. 

Rensning, underhåll och täckdikning 

Begreppet rensning är förbehållet sådan vattenverksamhet, som i definitionen av 
vad som är vattenverksamhet återfinns under den första definitionspunkten, dvs. 
primärt i naturliga vattendrag. För sådan rensning finns särskilda rådighetsbestäm-
melser: Den som är beroende av att vattenförhållandena består har rådighet för att 
utföra rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge. Det behövs inget till-
stånd för rensningen, inte ens om rensningen sker på annans mark, och rensnings-
massorna får läggas upp på närmaste strand, om det inte medför olägenheter för 
det allmänna (miljöfarliga massor) eller för markägaren. Om fiske som är 
beroende av den rensade sträckan kan skadas ska rensningen anmälas till läns-
styrelsen. Länsstyrelsen kan lägga villkor på eller förbjuda den tilltänkta 
rensningen. 

Om rensningen går djupare än uppgrundningen, dvs. ner i fast botten, övergår 
rensningen till att bli ny markavvattning. Det blir också ny markavvattning om det 
har utbildats ett nytt naturtillstånd. Så kan vara fallet om det har gått lång tid 
sedan föregående rensningstillfälle. Redan ett litet ingrepp blir då tillståndspliktigt 
på samma sätt som all ny markavvattning. 

Den som äger en dikningsanläggning får och ska underhålla den så att det inte 
uppkommer skada på allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vatten-
förhållandena. Den allmänna inställningen i dag är att även underhåll vid risk för 
skada på fisket ska anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan därvid lämna 
goda råd kring underhållsförfarandet, men har inga befogenheter att förelägga om 
villkor eller förbjuda underhållet. Det är bara om anläggningen förklarats över-
given som frågan om exempelvis förbud eller nytt naturtillstånd kan bli aktuell. 

I underhållsfallet blir det ny markavvattning om underhållet ger en fördjupning 
under tidigare lagligt upptagen bottennivå. När det gäller lagakraftvunna diknings-
företag kan viss ledning erhållas från förrättningshandlingarna. En lagligt upp-
tagen bottennivå kan dock ligga djupare än vad förrättningshandlingarna anger. 
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Bevattning, bevattningsmagasin och samordning av vattenuttag 

Bevattningsuttag från grundvatten kräver normalt tillstånd. Här är det i regel 
konkurrensen mot andra kommunala eller enskilda uttagsintressen som leder till 
att tillstånd behövs. Bevattningsuttag från små ytvattensystem kräver normalt 
också tillstånd, dels av konkurrensskäl mot andra bevattningsuttag, men framför 
allt mot naturmiljöintressena. Det generella uppenbarhetsundantaget gäller dock, 
och det finns en särskild bestämmelse om att uttag för husbehovsförbrukning, dvs. 
för egen köksträdgård, inte kräver tillstånd. 

Den som inte har tillstånd kan bli utsatt för tillsynsmyndighetens föreläggande att 
upphöra med sitt bevattningsuttag. Ett sådant föreläggande kan göras giltigt ända 
tills verksamhetsutövaren söker tillstånd. Föreläggande måste riktas till var och en 
bevattnare. Tillsynsmyndigheten kan med dagens regler inte meddela generellt 
förbud mot bevattningsuttag från hela eller delar av ett vattenområde. Däremot 
kan förstås rekommendationer meddelas, och det finns exempel på länsstyrelser 
som arbetar med överenskommelser med lantbruksorganisationerna om riktlinjer 
för hur förestående torrsäsonger ska mötas. 

För den som är i stort behov av bevattning kan kostnaden för tillståndsansökan ses 
som en försäkringspremie mot bevattningsstopp. Ett annat sätt att säkra tillgången 
till bevattningsvatten är att anlägga bevattningsmagasin. För dessa gäller samma 
regler som för anläggandet av våtmarker och småvatten. 

Den som är beroende av en begränsad vattentillgång kan med fördel ta initiativ till 
samordnade tillståndsansökningar. Initiativet kan förstås också komma från till-
synsmyndigheten, länsstyrelsen. I tillståndsprocessen behandlas varje verksam-
hetsutövare som sökande med sin egen ansökan. Alla utredningar och handlingar 
görs dock gemensamt och domstolsprocessen blir gemensam för alla sökande. Om 
förhållandena är väl utredda får alla sina tillstånd och villkoren i tillstånden blir i 
stort sett gemensamma för alla. Domstolen beslutar om samfällighet med den 
stora fördelen att uttagstillstånden i regel får fördelas i stort sett fritt mellan 
deltagarna. Det blir samfälligheten som i första hand är föremål för tillsyn, inte 
den enskilde bevattningsuttagaren. 

Återmeandring i dikningsföretag 

Meanderanvisningar i samband med normalt dikesunderhåll kräver inte tillstånd 
eller anmälan, såvida inte underhållet i sig är utsatt för restriktioner. 

Återmeandring i form av större omgrävningar är tillståndspliktiga, eftersom det 
knappast går att hävda att det uppenbart inte blir några skador. På samma sätt som 
för våtmarker måste tillståndsfrågan avgöras i eget ansökningsmål med senare 
eller anslutande omprövning av dikningsföretaget. Den sökande till åter-
meandringen måste vara beredd att påta sig ansvaret för underhållet av den 
meandrande sträckan. 

Åtgärder inom skyddade naturområden 

Det blir alltmer vanligt att hydromorfologiskt betingade verksamheter sker inom 
eller berör ett skyddat naturområde. För naturområden i form av nationalparker 
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eller reservat definierar skötselföreskrifterna vanligtvis aktuella begränsningar. 
Begränsningarna är då beslutade i särskild ordning efter särskilda samråd med 
verksamhetsutövarna. Även för miljöskyddsområden och vattenskyddsområden 
finns särskilt korresponderade och beslutade bestämmelser om inskränkningar. 

De mer generella skydden i form av biotopskydd, strandskydd, särskilt skyddade 
områden (Natura 2000) och artskydd markerar i första hand en allmän försiktighet 
grundad på hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel. De är också inriktade mot 
reglering av nya verksamheter. Exempel är förbud med kopplingar till dispens-
förfarande för vissa anläggningar och åtgärder inom strandskyddsområden (åt-
gärder som behövs för jordbruket är dock undantagna) och särskilda krav på till-
stånd inom Natura 2000-områden. 

Däremot berörs inte befintlig eller tillståndsgiven verksamhet. En tidigare till-
kommen vattenanläggning ska och får underhållas även inom naturområde. Om-
rådesbestämmelserna kan inte heller begränsa ett givet tillstånd, såvida inte annat 
bestämts i särskild prövning. 
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Åtgärder mot kväveförluster 

Kväve – ett svårfångat näringsämne 

Kväve förekommer i naturen i mycket stor omfattning. Luft består till 78 % av 
kväve och i jordbruksmark finns normalt 5-10 ton kväve per ha. Kvävet i marken 
är i huvudsak bundet i organiska föreningar. Nedbrytning av organiskt material 
förekommer naturligt i marken. Vid nedbrytningen omvandlas organiskt bundet 
kväve till ammoniumkväve och vidare till nitratkväve. Kväve i båda formerna kan 
tas upp av växterna. Nitratformen av kväve är lättrörlig i marken och det som inte 
binds av mikrober eller ny växtlighet transporteras av överskottsvatten till grund-
vatten och vattendrag. Den senare processen kallas utlakning och är det fenomen 
som leder till näringsberikning av vattnen med kväve. Kväve konsumeras i viss 
utsträckning av vattenlevande växter och plankton, men en betydande del av 
nitratkvävet i vattnet övergår så småningom i gasform till kvävgas och en mindre 
andel lustgas. 

En viss grundskörd uppnås genom den kvävefrigörelse som sker från markens 
kväveförråd, men i de flesta fall krävs extern kvävetillförsel till åkermark om 
goda skördar med bra kvalitet ska kunna bärgas. Kväve kan tillföras via fixering 
av baljväxter och frilevande kvävefixerande organismer samt genom tillförsel av 
mineralgödselkväve. Stallgödsel innehåller också kväve, som växterna kan ta upp, 
men den tillför inget nytt kväve till jordbruksekosystemet som helhet. På det en-
skilda fältet innebär dock stallgödseltillförseln ett tillskott av kväve och andra 
näringsämnen. 

SCB genomför beräkningar av kvävebalanser för jordbruksmark och jordbruks-
sektor vart annat år. Tillförselposterna i kvävebalansen för jordbruksmark utgörs 
av mineral-, stall- och betesgödsel, utsäde, deposition, slam och kvävefixering, 
medan bortförseln består av skörd och skörderester. Tillförseln av stall- och betes-
gödsel avser bruttomängder, vilket innebär att ammoniakförlusterna inte har räk-
nats bort. De senast publicerade resultaten avser år 2005 (Statistiska meddelanden 
MI 40 SM 0701).  För hela landets jordbruksmark (åker- och betesmark, totalt ca 
3 170 000 ha) beräknas tillförseln till ca 360 000 ton och bortförseln till ca 
233 000 ton kväve (se tabell 3). Differensen eller överskottet uppgår således till 
127 000 ton kväve eller, utslaget på all jordbruksareal, 40 kg N/ha. Utlakningen 
av kväve beräknas till ca 52 000 ton kväve eller 16 kg N/ha. Denna siffra är lägre 
än vad som anses vara normal utlakning från åkermark i Sverige och beror på att 
utlakningen slagits ut på hela jordbruksmarksarealen. Ammoniakavgången från 
stall- och betesgödsel skattas till ca 38 000 ton kväve. 
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Tabell 3. Genomsnittlig till- och bortförsel av kväve från svensk jordbruksmark 2005. 

Kvävebalans Specifikation 

Totalt, ton Kg per ha 

Tillförsel 
Mineralgödsel 155 320 49

Stall- och betesgödsel 143 210 45

Kvävefixering 31 970 10

Slam 1 210 0

Utsäde 4 270 1

Deposition 24 490 8

S:a tillfört 360 480 114
 

Bortförsel 
Skörd 228 180 72

Skörderester 4 970 2

S:a bortfört 233 150 74
 

Överskott totalt 127 330 40
Varav 

- ammoniak 38 210 12

- utlakning 52 180 16

- fastläggning, denitrifikation 36 940 12
 

Beroende på gröda och möjlig skördenivå tillförs aktivt olika mängder kväve till 
grödorna. Tillförseln varierar också med geografisk belägenhet och tillgång på 
stallgödsel. Överskottet är generellt sett högre på gårdar med djur och på gårdar 
med hög intensitet. Överskottet ger inte någon direkt bild av utlakningsförlust-
erna, men en indikation av risken för utlakning. Andra delar av överskottet utgörs 
av ammoniakavgång, fastläggning och denitrifikation. Stallgödselhantering, jord-
art och odlingsinriktning påverkar också hur överskottet kan fördelas på olika 
poster. Utlakning står för den stora andelen på lätta jordar, medan denitrifika-
tionen kan dominera på lerjordar. Ammoniakavgången sker huvudsakligen i sam-
band med djurhållning och stallgödselhantering. 

Det är eftersträvansvärt att överskottet kan hållas på så låg nivå som möjligt. 
Vissa förluster är omöjliga att undgå, men strävan bör vara att jordbruksmetoder 
tillämpas som leder till låga överskott och hög effektivitet av kväve i jordbruket. 

I rådgivningsarbetet har en av huvuduppgifterna varit att ge råd som främjar 
kväveutnyttjandet i stallgödsel. En näraliggande fråga har varit att också öka 
medvetenheten om den långsiktiga effekten av stallgödsel. Arbetet med stall-
gödselrådgivning fortgår.  

Förstaårseffekten av tillfört kväve i stallgödsel varierar med stallgödselhantering, 
gröda och årsmån. För landets åkermark kan förstaårseffekten skattas till ca 
35 000 ton N. Totalmängden kväve i stallgödsel före förluster är ca tre gånger så 
hög. Det organiskt bundna kvävet i stallgödsel uppgår till storleksordningen 20 kg 
N/ha åkermark. En stor del av detta kväve kommer framtida grödor till godo.  
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Riskfaktorer 

Högt kväveinnehåll i marken då vattenströmmen är nedåtriktad skapar förutsätt-
ningar för stora utlakningsförluster. Vattenmättad mark medför också att denitri-
fikationen kan vara hög. För att begränsa förlustpotentialen bör odlingsåtgärderna 
utformas så att kväveinnehållet är lågt efter skörd. Den fortsatta kvävefrigörelsen 
under hösten kan hållas tillbaka om jordbearbetningen begränsas. Hålls marken 
bevuxen under höst och/eller vinter kan en del kväve som frigörs tas upp av växt-
ligheten. 

I områden med hög nederbörd och milda vintrar blir lakningen av marken mera 
fullständig. Vidare ökar utlakningen om jorden har hög andel grova partiklar. Det 
är särskilt angeläget att vidta utlakningsbegränsande åtgärder på lätta jordar i 
sydvästra Sverige. 

Åtgärder 

I tabell 4 presenteras en översikt över tänkbara åtgärder mot kväveförluster från 
jordbruksmark. Tabellen ska ses just som en översikt. Symbolerna som beskriver 
omfattning idag, effekt, kostnader och genomförbarhet är grova bedömningar och 
ska inte övertolkas. Ofta kan t.ex. effekt och kostnader variera beroende på förut-
sättningarna på platsen. Vill man ha närmare detaljer om en viss åtgärd får man gå 
in och läsa i texten under respektive avsnitt.
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Tabell 4. Åtgärder mot kväveförluster. 

Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Förebyggande åtgärder        

Effektiv produktion Överallt 
    

Rådgivning Helhetssyn nödvändig 

Anpassad kvävegödsling Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning 

Överoptimal gödsling före-
kommer i viss utsträckning 

Reducerad kvävegödsling 
till underoptimal nivå 

Överallt 
    

 Mest aktuell i odlings-
områden nära skyddsvärt 
vatten 

Kombisådd På någorlunda stenfria 
jordar, i stora delar av 
landet 

    
Rådgivning Kan utgöra en flaskhals på 

gårdar med stor vårsådd 
areal 

Reducerad jordbearbetning I konventionellt jordbruk 
efter lämpliga förfrukter och 
vid måttligt ogrästryck, 
främst inför höstsådd  

    
Rådgivning Minskar tidsåtgång och 

dieselförbrukning, men 
medför samtidigt ökad 
kemikalieanvändning. Kan 
även ge lägre skörd 

Växtplatsanpassad odling På större gårdar och 
maskinstationer  

*
   

Rådgivning Tillämpas delvis utan 
tekniska hjälpmedel 

Anpassad utfodring På de flesta djurgårdar 
 

*
   

Rådgivning Gör mest nytta i djurtäta om-
råden 

Provtagning och analys av 
stallgödsel 

På gårdar med flytgödsel 
    

Rådgivning, miljö-
ersättning 

Ger bättre förutsättningar för 
anpassad gödsling 

Spridning av stallgödsel vid 
rätt tidpunkt 

Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning 

Förutsätter tillräcklig lagrings-
kapacitet 
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Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Förebyggande åtgärder (forts)       

Tillräcklig lagringskapacitet 
för stallgödsel 

På djurgårdar 
    

Lagstiftning Syftar till att möjliggöra 
spridning vid rätt tidpunkt 

Ammoniakbegränsande 
åtgärder vid stallgödsel-
hantering 

På djurgårdar 
    

Lagstiftning, råd-
givning 

Öppen jord: omedelbar 
myllning. Växande gröda: välj 
fuktigt och svalt väder, 
användning av släpslang 

Bättre spridningsteknik för 
stallgödsel 

Flertalet gårdar med 
stallgödsel     

Rådgivning Särskilt aktuellt inför 
maskinbyte. Kan vara motiv 
för att anlita maskinstation 

Skyddsavstånd vid gödsel-
spridning 

Längs sjöar och vattendrag
 

*
 

*
  

Rådgivning, lag-
stiftning på gång 

Effekt och kostnader kan 
variera beroende på fältform 
och förutsättningar i övrigt.  

Övergång till flytgödsel-
system 

Främst på större gårdar 
    

Rådgivning, 
investeringsstöd 

Vid ny- och ombyggnad väljs 
normalt flytgödselhantering 

Höst- och vinterbevuxen 
mark 

Främst i områden med hög 
andel öppen odling     

Lagstiftning, råd-
givning 

Hög andel redan idag 

Bevuxen träda Områden med hög andel 
öppen odling     

Lagstiftning, miljö-
ersättning 

Orealistiskt i större om-
fattning 

Fånggröda och vår-
bearbetning 

Områden med hög andel 
öppen odling     

Lagstiftning, miljö-
ersättning 

Effektiv metod främst i om-
råden med lätta jordar och 
hög nederbörd 

Nedbrukning av grön-
gödslings- och fånggrödor 
vid lämpligaste tidpunkt 

Överallt 
    

Rådgivning Anpassning till jordart krävs 

Senarelagd jordbearbetning 
på hösten 

Inför vårsådd, främst på 
lätta jordar     

Rådgivning Kan medföra försämrad 
bekämpning av rotogräs 
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Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Förebyggande åtgärder (forts)       

Ändrad grödfördelning Gårdar med ensidig 
stråsädesodling     

Rådgivning Ekonomisk kalkyl bör upp-
rättas som beslutsunderlag 

Åtgärder för att höja retentionen av kväve       

Reglerbar dränering På någorlunda plana fält 
    

 Metoden har utvärderats i 
begränsad omfattning 

Våtmarker I områden med hög andel 
odlingsmark     

Investeringsstöd, 
miljöersättning, 
rådgivning 

Effekt och kostnader starkt 
beroende av läget 

* Osäker bedömning
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Effektiv produktion 

Huvudsyftet med jordbruksproduktion är att ta fram tillräckligt med livsmedel av 
hög kvalitet. För att kunna göra det på ett uthålligt sätt krävs att en effektiv resurs-
hushållning eftersträvas. Det finns såväl ekonomiska som miljömässiga skäl till 
att produktionen ska vara så effektiv som möjligt. Effektiv produktion medför att 
en hög andel nyttigheter produceras i förhållande till gjorda insatser. Därmed blir 
överskottet lågt och potentiell förlustrisk minimal. Varje produktionsgren har sina 
effektivitetsbegränsningar och det är angeläget att man i varje verksamhet ut-
nyttjar insatta produktionsmedel optimalt. Dock är det också viktigt att ha ett hel-
hetsperspektiv så att inte en optimering av delsystemen leder till en suboptimering 
av helheten. 

Anpassad kvävegödsling 

Det har gjorts många fältförsök för att få grepp om vad som är anpassad kväve-
gödsling på olika odlingslokaler. I det enskilda fallet står man ändå utan full-
ständig information om hur man ska gödsla, eftersom vi inte känner årsmånen vid 
sista tidpunkten för gödsling. Vidare kan det på fält med varierande markförhåll-
anden vara svårt att träffa rätt på alla marktyper. Markens kvävemineralisering 
jämte årsmånen är två av de viktigaste styrande faktorerna för vad som är optimal 
kvävegödsling. 

I de gödslingsråd som är framtagna och bl.a. publiceras i Jordbruksverkets rapport 
Riktlinjer för gödsling och kalkning redovisas hur grödorna bör gödslas vid olika 
skördeförutsättningar. Det är viktigt att rekommendationstabellerna läses på rätt 
sätt. Tabellerna ger svar på frågan hur man ska gödsla utifrån den historiska 
medelskörden på fältet. Det är angeläget att man gör en realistisk bedömning av 
skördeförutsättningarna och inte ägnar sig åt önsketänkande. 

Om man överskattar skördeförutsättningarna tillförs mer kväve än vad grödan kan 
utnyttja på ett effektivt sätt. Därmed finns en betydande risk för att mängden rest-
kväve i marken ökar. Utifrån jämförelse mellan praktisk gödsling till stråsäd, som 
redovisats i SCB:s gödselmedelsundersökning  (SCB, MI 30 SM0603) och 
tidigare rekommendationer, visar det sig att viss överdosering förekommit till 
både vårsäd och höstsäd om man utgår från aktuella normskördar (Albertsson, B 
2007). Lars Jonasson (2004) konstaterar också att kvävegivan i de växtodlings-
tävlingar som arrangerats av Lantmannen oftast legat i överkant och att det 
ekonomiska resultatet minskat med anledning av överoptimala kvävegivor.  

Rådgivning om gödsling har bedrivits under lång tid. Under den stora rationaliser-
ingsperioden i svenskt jordbruk – de första decennierna efter andra världskriget – 
var budskapet entydigt: Ökad gödsling med billigt mineralgödselkväve gav bättre 
odlingsekonomi. Under 1980-talet kom gödslingens miljöaspekter mer i fokus. 
Bl.a. medförde detta att hanteringen av stallgödseln kom att förbättras. Priset på 
kväve har ökat under senare år och motiverar i sig ett bättre handhavande av stall-
gödseln.  

En av målsättningarna med rådgivningsprojektet Greppa Näringen, som har pågått 
sedan 2001, är att uppnå ännu bättre anpassning av gödslingen med hänsyn till 
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växtodlingens förutsättningar och tillgången på stallgödsel. Enligt de utvärdering-
ar som gjorts kan en viss utlakningsreduktion tillskrivas den förbättrade 
gödslingsanpassningen. 

Reducerad kvävegödsling till underoptimal nivå 

Gödslingsnivån till olika grödor styrs i dag på flera olika sätt. Jordbruksverket ger 
varje år ut ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” och gödslingsstrategier tas upp i 
den miljöinriktade rådgivningen. Även industri, handel och rådgivningsorganisa-
tioner har rekommendationstabeller som visar god överensstämmelse med Jord-
bruksverkets riktlinjer.  

I Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket finns bestämmelser 
som begränsar tillförseln av kväve med gödselmedel i de känsliga områdena 
enligt nitratdirektivet. För resten av landet anges motsvarande begränsningar som 
ett allmänt råd. För närvarande utgår också en skatt (1,80 kr/kg kväve) på kväve i 
mineralgödsel. Skatten syftar till att minska kväveutlakningen genom minskad 
användning av kväve i jordbruket.  

Lägre kvävegivor än vad som är företagsekonomiskt optimalt kan leda till att 
kväveutlakningen minskar. Detta belyses bl.a. i utlakningsförsök som genomförts 
på lerjord i Västergötland (Bergström & Brink, 1986) samt på sandjord i Halland 
(Aronsson m.fl., 2003). I en teknisk rapport från SLU (Johnsson m.fl., 2006) redo-
visas modellberäkningar av hur mycket kväveutlakningen teoretiskt kan förväntas 
ändras vid förändrad gödsling till höstvete och vårkorn i några områden i Sverige.  

En förenklad skattning utifrån resultatet i rapporten ovan, visar att vid en minsk-
ning av kvävegivan med 30 % till hela spannmålsarealen i området som berörs av 
aktionsplanen för Östersjön så skulle rotzonsutlakningen av kväve kunna minska 
med i storleksordningen 4 500 ton.  

För en minskning av gödslingsnivån utöver vad som idag är optimalt ska komma 
till stånd krävs någon form av styrning utöver den som tillämpas idag genom 
gödslingsrekommendationer, föreskrifter och skatt. De styrmedel som bedöms 
vara tillgängliga är ökad skatt på mineralgödsel, gödselräkenskaper eller miljö-
ersättning för underoptimala gödselgivor.  

Ökad skatt medför att de optimala givorna till olika grödor minskar. Samtidigt 
sjunker det ekonomiska överskottet i odlingen. Jordbrukets konkurrenssituation 
försämras i förhållande till jordbruket i länder där gödselmedlen inte är belagda 
med skatt.  

Gödselräkenskaper innebär att styrande normer för hur mycket kväve som får 
tillföras olika grödor i olika odlingsområden skapas. Om ett sådant system ska 
införas måste ett omfattande tabellverk utformas för gödsling av olika grödor. 
Mängden kväve som får tillföras beräknas utifrån tillförselnorm och tillgång på 
stallgödsel. Mellanskillnaden får ges i form av mineralgödselkväve. Redovisning 
av gödslingen ska göras i en typ av deklaration. Systemet ser till gården som hel-
het, så det finns viss flexibilitet inom en gård. Beroende på hur stor förändring av 
gödslingen som eftersträvas kan tillåtna givor regleras i det ovan omnämnda 
tabellverket. Systemet kräver betydande administrativa insatser av såväl myndig-
heter som jordbrukare.  
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Stöd för sänkt gödslingsnivå kräver också att ett tabellverk upprättas över norm-
givor till olika grödor i olika områden samt hur andra kvävekällor än mineral-
gödsel, såsom stallgödsel och baljväxter mm, ska beaktas. Dessa normer ska 
sedan underskridas med en viss angiven procentsats för att ersättning ska lämnas. 
Gödseltillförseln kan bekräftas genom upprättad gödslingsplan samt genom utdrag 
ur lantbrukarens bokföring som visar gjorda inköp av gödsel. Ett system med 
ersättning för underoptimal gödsling kommer att kräva en omfattande administra-
tion, liknande den för gödselräkenskaper, och blir komplicerat att kontrollera. En 
mindre del av arealen är i dagsläget ogödslad och en del av arealen tillförs redan i 
dag låga kvävegivor. En konsekvens skulle kunna bli att ersättning utbetalas för 
viss areal utan att någon miljöförbättring uppnås.  

Kombisådd 

Kombisådd innebär att sådd och gödsling sker med samma utrustning i samma 
arbetsoperation. Såmaskiner med normalt billavstånd – ca 12,5 cm – är försedda 
med gödselbillar placerade framför såbillarna mellan varannan rad. Gödselbillarna 
lägger gödselmedlet några cm djupare än utsädet. Gödsel placerad på detta djup 
ger goda förutsättningar för att grödan ska kunna ta upp tillförd växtnäring. Såväl 
kväve- som fosforupptaget kan förbättras jämfört med annan spridningsteknik. 

Kombisådd introducerades på allvar i Sverige under 1970-talet. Idéerna kom i stor 
utsträckning från Finland där tekniska lösningar utvecklades. Kombisådden 
etablerades främst i östra Sveriges lerjordsområden och längs norrlandskusten. I 
västra och södra Sverige dominerade annan teknik – nedbrukning genom harvning 
eller tillförsel i växande gröda. Under senare år har dock kombisådden ökat be-
tydligt i omfattning i de båda senare områdena. På jordar med moränkaraktär kan 
kombisådden vara svår att genomföra på grund av för stora påkänningar på ut-
rustningen. Det är därför inte troligt att kombisådden kommer att ta över helt på 
denna jordtyp. 

En annan tendens som har uppmärksammats under senare tid är att man på gårdar 
med stor areal vårsådd delvis har lämnat kombisådden. Sådd med kombimaskin 
har på vissa gårdar blivit en flaskhals utifrån tillgång på traktorer och personal. 
Därför har man gått över till gödsling med bredspridande kastspridare och sådd 
med bredast möjliga såmaskin.  

Egentligen är detta en olycklig utveckling eftersom kombisådden ger en jämnare 
spridning av gödseln samt en säkrare upptagning av växtnäringen. Det borde ut-
redas hur omfattande den här utvecklingen är och hur den kan hejdas.  

Den positiva effekten på grödans kväveupptag kommer till uttryck i Jordbruks-
verkets riktlinjer för gödsling och kalkning. Rekommenderad kvävegiva vid en 
viss skördenivå kan minskas med 10 kg N/ha om kombisådd tillämpas. Detta bör 
medföra att man genom att använda kombisådd kan minska utlakningen med 
1-2 kg N/ha jämfört med annan gödslingsteknik. 

Reducerad jordbearbetning 

Med reducerad jordbearbetning avses mindre och/eller grundare bearbetning än 
vad som normalt tillämpas genom plöjning och efterföljande harvningar. Jämfört 
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med plöjning inför höstsådd kan reducerad jordbearbetning eller direktsådd ge 
lägre kväveutlakning. En viktig anledning till att minska på jordbearbetningen är 
att kostnaderna blir lägre, samtidigt som det dock kan innebära en risk för lägre 
skörd. Reducerad jordbearbetning tas upp i den miljöinriktade rådgivningen, men 
har inte bedömts vara lämplig som en miljöersättning eftersom den oftast är lön-
sam för jordbrukaren att genomföra och ersättningarna ska grundas på kostnader 
för att genomföra åtgärderna. Åtgärden tillämpas redan i varierande grad beroende 
på gröda och område, även utan ersättning. 

Reducerad jordbearbetning minskar jordbearbetningens hämmande verkan på rot-
ogräsen. I försök har konstaterats att kvickrot kan bli ett betydande problem om 
inte den reducerade bearbetningen följs upp med kemisk bekämpning. Detta 
skapar en målkonflikt med miljömålet ”Giftfri miljö”. 

Reducerad jordbearbetning är främst aktuell inför sådd av höstsäd. En överslags-
mässig bild av potentiell areal för minimerad bearbetning inför sådd av höstsäd 
skulle kunna vara areal med grödor i öppen odling som föregår höstsäden. I de två 
sydligaste produktionsområdena i Sverige sker reducerad jordbearbetning på ca 
40 000 ha av höstsädessådd areal. Höstsädesarealen är ca 100 000 ha större. Efter-
som vall förekommer som förfrukt och luckring anses vara nödvändig efter andra 
grödor och mekanisk bekämpning av rotogräs behöver ske bedöms det vara 
rimligt att reducerad jordbearbetning kan komma att tillämpas på ytterligare 
25 000 ha. En karta över Sveriges indelning i produktionsområden visas i bild 2. 

 

Bild 2. Sveriges indelning i produktionsområden. 
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Underlaget för bedömning av effekten av reducerad bearbetning är bristfälligt, 
men trots detta görs bedömningen att den grunda bearbetningen kan leda till en 
minskning av utlakningen med 5-10 kg N/ha i södra Sverige. Med en potential på 
25 000 ha blir effekten 125-250 ton minskad kväveutlakning. Summeras effekter-
na av hittillsvarande samt skattad ökning av reducerad bearbetning blir potentialen 
65 000 ha * 5-10 kg N/ha = 325-650 ton N. I tillämpade modellberäkningar har 
inte bearbetningstekniken räknats in som utlakningsreducerande åtgärd beroende 
på osäkerhet samt bristfällig statistik. 

För närvarande sker grund bearbetning inför höstsädessådd på ca 60 000 av ca 
260 000 ha i övriga delar av Sverige. Utvidgas kalkylen till hela det höstsädes-
odlande området i Sverige beräknas ytterligare 25 000 ha kunna komma ifråga. 
Det finns inget som tyder på att ökningen skulle bli dramatisk om inte tydliga 
styrmedel sätts in. Utlakningsreduktionen på denna areal skattas till 2-5 kg N/ha, 
vilket kan ge en tillkommande utlakningsreduktion på 50-125 ton N. Räknas även 
genomförd åtgärd in, befintlig reducerad jordbearbetning på 60 000 ha, kan ut-
lakningsminskningen i området skattas till 170-340 ton N/år. 

Sammantaget medför befintlig verksamhet och skattad potential att rotzonsutlak-
ningen kan minskas med 500-1 000 ton N jämfört med ett läge utan reducerad 
bearbetning. 

Växtplatsanpassad odling (”Precisionsjordbruk”) 

Anpassad gödsling bör eftersträvas såväl på fältnivå som inom fält. Markförhåll-
anden avseende textur och mullhalt kan variera inom vida gränser inom ett fält. 
Vidare kan sammanläggning av skiften med olika förfrukter och olika stallgödsel-
tilldelning påverka kväveleveransen från olika fältdelar. Därför kan det finnas skäl 
att variera tillförseln av kväve inom fältet. Den jordbrukare som brukat sin gård 
under ett antal år har sannolikt skaffat sig en god uppfattning om de naturgivna 
förhållandena, men för en nystartare är det inte lika enkelt. De långsiktiga 
effekterna av förfrukt och stallgödsel – i synnerhet om olikheter förekommit på 
olika fältdelar kan vara svåra att beakta. En teknisk utrustning har utvecklats som 
”läser av” grödan och styr utmatning av kvävegivan. En kommersiell version av 
denna utrustning går under beteckningen ”N-sensor” och denna teknik är främst 
aktuell vid gödsling i senare stadier. I marknadsföringen av tekniken framhävs att 
man också kan utnyttja utrustningen för mer anpassad tillförsel av tidiga givor till 
höstsådda grödor. En synpunkt som framförs ibland är att medelgivan av kväve 
ofta blir lägre vid N-sensorgödsling än vad som var planerat.  

Kostnaden för att använda utrustningen har av många bedömts vara för hög, men 
med de priser på jordbruksprodukter och mineralgödsel som är aktuella för när-
varande är det mer rimligt. Den utlakningsreducerande effekten av anpassad 
kvävegödsling inom fält beror givetvis på hur stora variationerna är och hur ut-
lakningskurvan ser ut. Utlakningskurvan enligt STANK in MIND är tämligen 
linjär, medan tidigare utlakningskurvor har en mer exponentiell krökning. Ju 
rätare linjen är desto mindre är det miljömässiga motivet för anpassning. Då är det 
medelnivån som är avgörande. Under förhållanden då risk för liggsäd finns kan 
anpassning med hjälp av utrustning som ”läser av” grödan vara skillnaden mellan 
liggsäd och upprättstående gröda. Detta har stor betydelse för både ekonomi och 
miljö. 
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Provtagning och analys av stallgödsel 

Det finns standardvärden för växtnäringsinnehållet i olika typer av stallgödsel. Ut-
fodringen av djuren kan ge upphov till varierande utsöndring och hanterings-
kedjan för gödseln kan förorsaka olika stora förluster av kväve. Därför kan egen 
analys av gödseln på gården ge ett bättre underlag för bedömning av kväve-
effekten. Det är värdefullt att analysera gödseln med avseende på de viktigaste 
näringsämnena, men för styrning av gödslingen är det främst analys av 
ammoniumkvävet som är aktuell. På grund av svårigheter med att ta ut ett 
representativt prov av fastgödsel kan endast analys av flytgödsel och urin 
rekommenderas. Kväveinnehållet varierar under året, men av doseringsmässiga 
skäl är det främst aktuellt att göra egen ammoniumkväveanalys i samband med 
vårspridning. Detta kan ske med hjälp av kvävemätare för gårdsbruk (kväve-
burken). 

Av material som presenteras på www.greppa.nu framgår att det är betydande 
skillnader i halten ammoniumkväve mellan olika gårdar. En sammanställning av 
100 nötflytgödselanalyser från Kalmar län visar att halten varierade från 0,5 till 
3,5 kg/ton. De flesta analyserna låg mellan 1 och 2,5 kg/ton, men det är ändå en 
betydande skillnad. Det är angeläget att veta halten i gårdens gödsel om man ska 
kunna gödsla med precision. Orsakerna till variationerna anges vara utfodring, 
hantering i stallet, lagring, vattentillskott och uppblandning med annat organiskt 
material. I 53 analyser som gjorts på svinflytgödsel i anslutning till spridning av 
maskinstationer i de tre sydligaste länen varierade ammoniumkvävehalten från 1 
till 5 kg/ton med medelvärdet 2,5 kg/ton. Även denna variation motiverar prov-
tagning av gårdens gödsel. Egen analys är alltid bra, men om det inte skett några 
förändringar av de parametrar som anges ovan är det inte lika angeläget med årlig 
analys. 

Spridning av stallgödsel vid rätt tidpunkt 

Spridning av stallgödsel bör ske vid tidpunkter då det finns eller inom en rimlig 
tid kommer att finnas en gröda som kan utnyttja tillförd växtnäring. Spridning i 
anslutning till vårbruk uppfyller dessa kriterier. Spridning på våren till vall och 
under vår/försommar i växande gröda är också goda alternativ för flytande gödsel-
slag. Sommarspridning till vall är också förenat med liten risk för utlakningsför-
luster av kväve. Det kan dock bli betydande ammoniakförluster om temperaturen 
är hög. Om det finns möjlighet att välja spridningstidpunkt med avseende på 
lämpligt spridningsväder (fuktigt, svalt, mulet och vindstilla) i växande gröda är 
det en stor fördel. 

Stallgödselspridning inför sådd av höstoljeväxter liksom tidig höstspridning till 
vall är också alternativ som i stor utsträckning uppfyller de uppsatta kriterierna.  

Angivna tidpunkter för spridning gäller i princip för samtliga gödselslag, men det 
är särskilt angeläget att flytande stallgödseltyper sprids enligt uppsatta kriterier. 
För fasta gödselslag bör man också resonera i termer av när kvävet verkligen blir 
växttillgängligt. Vårspridning av fasta gödselslag kan medföra att en stor del av 
kvävefrigörelsen sker efter att grödans växtnäringsupptag är avslutat, därför anses 
det vara rimligt att sprida fastgödsel även under hösten. Spridning av fast stall-
gödsel inför vallinsådd på våren är gynnsamt med hänsyn till att kväveupptag-
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ningen fortgår långt frampå hösten. Djupströgödsel kan förekomma i olika 
skepnader. Graden av omsättning betyder mycket för när kvävet frigörs efter 
spridning. Grundrekommendationen blir därför att oomsatt djupströgödsel bör 
spridas under hösten. 

Generellt gäller att måttliga givor av stallgödsel bör tillföras oavsett tidpunkt. 
Detta innebär att en vårgiva inte bör överstiga 30 ton nötflytgödsel eller 25 ton 
svinflytgödsel per ha. Vid höstspridning bör givan reduceras med 5-10 ton/ha. 
Givan av fastgödsel bör vara högst 30 ton/ha. Fjäderfägödsel bör endast användas 
under våren med en högsta giva på 5-10 ton/ha. 

Det sprids också stallgödsel inför sådd av höstsäd i tämligen stor omfattning. 
Höstsäd tar inte upp mer kväve på hösten än vad som normalt frigörs från marken. 
Behovet av att minska spridningen av stallgödsel inför sådd av höstsäd som en åt-
gärd för att minska kväveutlakningen har diskuterats i ett par rapporter från Jord-
bruksverket under 2000-talet. I rapport 2000:1 föreslogs att förbud mot spridning 
av stallgödsel inför sådd av höstsäd borde införas. Förslaget gick ut på att detta 
skulle gälla i hela södra och mellersta Sverige.  

Enligt rapport 2003:5 är ambitionen att spridningen av stallgödsel inför sådd av 
höstsäd skall minska med 75 % till år 2006 jämfört med förhållandena kring år 
2000. I så fall bedömdes inte någon regelstyrning behövas. Under det här året 
kommer det att redovisas hur omfattande spridningen var hösten 2006. Det har 
skett en minskning fram till 2004, men det är oklart om uppsatt mål kommer att 
nås.   

Det pågår en översyn av regelverket för spridning av stallgödsel med anledning av 
Nitratdirektivet. Utfallet av denna genomgång förväntas bli att spridningsförbudet 
under vintern kommer att förlängas samt att spridningsförbudet för flytgödsel 
under hösten före sådd av vårsådda grödor kommer att utvidgas till de känsliga 
områdena i norra Götaland.  

Sedan de två rapporterna publicerades har en översyn av beräkningsunderlaget för 
dataprogrammet STANK in MIND genomförts. Detta har inneburit att skillnaden 
i utlakning mellan tidig höstspridning och vårspridning har minskat påtagligt. I 
rapport 2003:5 antogs skillnaden i utlakning mellan tidig höst- och vårspridning 
på lättlera i Sydsverige uppgå till ca 1 kg N/ton gödsel, medan den anses vara ca 
hälften så stor enligt den senaste versionen av STANK in MIND. Denna skillnad 
har stor betydelse när effekten av åtgärden och kostnaden per kilo reducerad 
kväveutlakning ska beräknas.  

Tillräcklig lagringskapacitet för stallgödsel 

Lagring av stallgödsel ska kunna ske under så lång tid att spridning inte ska be-
höva äga rum under ogynnsamma förhållanden.  Beroende på det enskilda årets 
förhållanden kan det inträffa att lagringskapaciteten är för liten även om den 
räcker för medelåret. För flertalet gårdar i Sverige krävs 10 månaders lagrings-
kapacitet för svin och fjäderfä och 8 månaders kapacitet för nötkreatur. Ytterligare 
två månaders lagringskapacitet för åtminstone svin och fjäderfä skulle öka flexi-
biliteten i spridningen.  
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I miljömålsöversynen som genomfördes år 2007 diskuterades hur den tidiga höst-
spridningen inför sådd av höstsäd skulle minskas, antingen genom krav på 12 mån 
lagringskapacitet eller genom spridningsförbud. Det mest gynnsamma alternativet 
visade sig vara att införa spridningsförbud. En av förklaringarna till detta var att 
spridningsförbudet inte nödvändigtvis behöver leda till kostsamma investeringar i 
ökad lagringskapacitet för gödsel. 

Även om de formella kraven på lagringskapacitet inte ändras finns det goda skäl 
att genom rådgivning försöka påverka jordbrukare att vid byggnation av gödsel-
behållare att satsa på åtminstone 2 månaders ”överkapacitet”. Marginalkostnaden 
per m3 lagringsutrymme (ca 130 kr/m3) är måttlig jämfört med de positiva effekt-
erna av ökad flexibilitet och möjligheter till bättre kväveeffekt. 

Ammoniakbegränsande åtgärder vid stallgödselhantering 

Ammoniak består till 82 % av kväve och omvandlas i naturen till ammonium-
kväve och vidare till nitratkväve. Nedfall av ammoniak på mark och vatten 
medför således en kväveberikning i många miljöer där det inte är önskvärt med 
kvävetillskott. Ammoniaken bidrar också till försurning.  

Ammoniakavgång från stallgödsel är en naturlig process som går att påverka. Av-
gången kan delas upp på stall-, lagrings- och spridningsförluster. Stallförlusterna 
varierar beroende på djurslag och inhysningssystem. Stora gödselbemängda ytor 
ökar risken för avgång i stallet och för att minska förlusterna är det viktigt att 
gödseln skrapas ut regelbundet. En väl fungerande urindränering i stallet för-
bättrar möjligheterna till god hushållning med kvävet. Sänkning av temperaturen i 
stallet och i gödselrännor och kulvertar minskar också ammoniakförlusterna. 
Stalltemperaturen ska givetvis inte underskrida den nivå som krävs för djurens 
välbefinnande. I system med fastgödsel kan användning av torv som strömedel 
begränsa ammoniakavgången. I fjäderfäanläggningar med fastgödselhantering bör 
gödseln hållas så torr som möjligt eftersom mycket av kvävet i fjäderfägödsel 
föreligger i form av urinsyra. Därmed avstannar ammoniakavgången. 

Under lagring bör luftväxlingen ovanför gödselytan begränsas så mycket som 
möjligt. Detta kan ske genom täckning av flytande gödselslag. När det gäller fast- 
och kletgödsel är det praktiska svårigheter med att täcka gödseln på ett effektivt 
sätt. Användning av torv som strömedel kan vara ett sätt att minska förlusterna.  

Ammoniakförlusterna i samband med spridning kan variera inom vida gränser. 
Snabb nedbrukning efter spridning är en effektiv åtgärd för att reducera avgången 
oavsett gödselslag. De största förlusterna inträffar om gödselslag med hög 
ammoniumandel ligger en längre tid på markytan. Vid spridning i växande gröda 
kan släpslangstekniken bidra till minskade förluster genom att kontaktytan mot 
luften minskas och bättre nedträngning i marken kan förväntas. I de fall då grödan 
skapar ett skyddande skikt över den släpslangspridna gödseln kan luftväxlingen 
över gödselytan begränsas. Därmed kan förlusterna hållas tillbaka. Spridning i 
fuktigt väder eller då nederbörd väntas minskar ammoniakförlusterna påtagligt 
under förhållanden då nedbrukning inte kan ske. Mer information om åtgärder för 
att minska ammoniakavgången hittar du i skriften God jordbrukarsed för att 
begränsa ammoniakförluster (Jordbruksinformation 13-2006) från Jordbruks-
verket. 
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Bättre spridningsteknik för stallgödsel 

Spridningstekniken för stallgödsel har successivt förändrats. Inom fastgödsel-
hanteringen har utrustning tagits fram som finfördelar gödseln bättre och ger 
större arbetsbredd och jämnare spridning i sidled. Gödselfördelningen i längsled 
och möjligheterna att ställa in avsedd giva lämnar fortfarande en del övrigt att 
önska. Tendensen i gödselhanteringen går dock mot en ökad andel flytgödsel, 
vilket innebär att utvecklingsarbetet främst läggs på den hanteringen. 

Spridningsjämnheten med flytgödsel har förbättrats påtagligt genom introduk-
tionen av släpslangtekniken. Spridning av flytande gödselslag med släpslang 
innebär att gödseln fördelas i sidled via en ramp och därmed kan god spridnings-
jämnhet i uppnås i sidled. Spridningen i längsled kan också hållas på en jämn nivå 
med hjälp av den pumputrustning som ingår i spridarekipaget. Vissa nyare flyt-
gödselspridare har också ett reglersystem som automatiskt anpassar utmatningen 
till körhastigheten och håller givan på avsedd nivå. Trots att bättre teknik introdu-
cerats dominerar fortfarande bredspridning av flytande gödselslag. Bandsprid-
ningsteknik (släpslang) användes 2005 till 36 % av flytgödseln och 26 % av 
urinen i Sverige. Ytterligare förbättring av spridningstekniken för flytgödsel är 
under introduktion. Denna teknik, som går ut på att spridning och myllning sker i 
samma arbetsoperation, ger möjlighet till minskad ammoniakavgång och ökad 
effektivitet av kvävet i stallgödseln. Måttlig arbetsbredd, stort dragkraftsbehov 
och höga kostnader begränsar dock den praktiska tillämpningen. 2005 myllades 
endast 2 % av all flytgödsel i Sverige. 

Skyddsavstånd vid gödselspridning 

Spridning av gödsel på mark i närheten av fältkanten kan medföra risk för att 
gödsel förs bort från fältet via ytvattnet. Gränsar fältet till sjö, vattendrag eller 
dike kan gödselberikat ytvatten bidra till att såväl växtnäring som organiskt 
material hamnar i vattensystemet. Genom att lämna en ogödslad bård längs 
fältkanten kan risken för gödseltransport med ytvattnet minskas. Med ökande 
lutning på fältet tilltar risken för att ytvatten kan föra med sig gödsel från fältet. 
Därför är det rimligt att ett större skyddsavstånd tillämpas på lutande fält än på 
plana fält. Myllning av gödseln förbättrar möjligheterna till att gödseln hålls kvar 
på fältet. 

En ogödslad bård (skyddsavstånd) kan också minska riskerna för att gödsel 
hamnar utanför fältkanten och direkt i angränsande vatten. Risken för att gödsel 
hamnar utanför fältet under själva spridningsmomentet kan endast elimineras om 
radmyllning eller annan exaktspridning används eller om tillräckligt skydds-
avstånd tillämpas. 

Övergång till flytgödselsystem 

Flytgödselhantering ger förutsättningar för förbättrat kväveutnyttjande jämfört 
med fastgödsel och djupströgödsel. Detta möjliggörs genom lägre förluster i 
hanteringskedjan och genom att jämnare spridning kan åstadkommas. Vid fast-
gödselhantering krävs också separat omhändertagande av urinen. Denna del av 
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gödseln kan visserligen spridas jämnt med lämplig utrustning, men pga. högt pH-
värde kan förlusterna både vid lagring och efter spridning bli stora. 

En mycket stor andel av svingödseln hanteras som flytgödsel för närvarande. 
Enligt den senaste gödselmedelsundersökningen hanterades 85-90 % av slakt-
svinens spillning som flytgödsel. Gödseln från smågrisproduktionen hanteras till 
ca 1/3 som flytgödsel. Djupströ står för ca 20 % och fastgödsel för 45 %. Även 
gödseln från mjölkkor hanteras i stor utsträckning som flytgödsel. Denna andel 
uppgår till 68 %. För övriga nötkreatur är fördelningen mellan fast- flyt- och 
djupströgödsel ungefär 1/3 vardera. 

Totalt sett hanteras knappt hälften av gödseln från nötkreatur och svin som flyt-
gödsel om man relaterar hanteringen till uppgivet lagringssätt för antalet djur. Om 
man utgår från de statistikuppgifter som anges för spridd mängd gödsel uppgår 
flytgödselandelen till ca 66 %. Skillnaden i resultat antas bero på att två olika 
frågeställningar, som använts vid telefonintervju ligger till grund för respektive 
flytgödselandel.  Flytgödselns lägre ts-halt gör också att mängden gödsel som 
produceras från varje djur blir större i ett flytgödselsystem. Statistikuppgifterna är 
inte så tydliga från slutet av 1980-talet, men andelen flytgödsel kan då skattas till 
ca 30 % av total gödselhantering. En realistisk bedömning är att flytgödseln 
kommer att fortsätta öka på fastgödselns bekostnad, men att djupströandelen 
kommer att bibehållas. Det senare hanteringssättet möjliggör hög strötillsats och 
god djurvälfärd. Vidare kan denna gödselhantering uppfattas som relativt 
restriktionsfri, vilket kan utgöra ett motiv för fortsatt hantering av gödseln på detta 
sätt. Det är dock inte möjligt att karaktärisera hanteringen som kväveeffektiv. 
Djupströgödseln är heller inte invändningsfri när det gäller koldioxidavgivningen 
under komposteringsprocessen. 

En av de stora uppgifterna när det gäller miljöinriktad rådgivning har varit att 
aktualisera val av hanteringssystem för stallgödsel. Det bedöms vara rimligt att 
fortsätta med samma styrmedel.  

Anpassad utfodring 

Ju mer kväve som är i omlopp desto större mängd kan gå förlorat. Därför är det 
angeläget att utfodringen anpassas efter djurens behov. Den mängd som överstiger 
djurens behov för produktion utsöndras i gödsel och urin. Större mängd kväve i 
fodret än vad som behövs förorsakar ökad utsöndring och ökade förluster. Inom 
mjölk- och köttproduktionen har utfodringsnormerna justerats över tiden. För 
närvarande introduceras Norfor-systemet inom mjölkproduktionen och det syftar 
till en mer kväveeffektiv utfodring. Omprövning av utfodringen kan också vara 
aktuell om nya fodermedel introduceras. I dagens läge gäller det bl.a. att hitta bra 
fodermedel som kan komplettera majs i foderstaten. 

Grundläggande för behovet av foder vid olika produktionsnivåer är djurens foder-
omvandlingsförmåga. Betydande framsteg har gjorts inom detta område i modern 
tid. Djur med hög produktionsnivå använder relativt sett en mindre andel av fodret 
till underhåll av nödvändiga livsfunktioner än djur med låg produktionsnivå. 
Fodermedlens sammansättning ur såväl näringsmässig som fysikalisk synvinkel 
påverkar också fodermedlens utnyttjandegrad. 
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För mjölkkor finns den största potentialen till sänkt proteinöverskott under senare 
delen av laktationsperioden och till sinkor. Det är dock angeläget att neddragning-
ar sker under ordnade förhållanden, så att djurens hälsa och produktion inte även-
tyras. 

I slaktsvins- och fjäderfäproduktionen är det av största vikt att fodermedlen inne-
håller tillräckligt mycket av de essentiella aminosyrorna. Tillsats av essentiella 
aminosyror förekommer i tämligen stor utsträckning, vilket medför att foder med i 
medeltal lägre proteinhalt kan användas. För växande djurslag kan kväveut-
nyttjandet förbättras om utfodringen i ännu högre grad anpassas efter var djuren 
befinner sig i produktionscykeln genom s.k. fasutfodring. Olägenheten med 
hantering av flera foderblandningar på en gård kan vara ett hinder för en önskad 
utveckling i detta avseende.  

Höst- och vinterbevuxen mark (”Grön mark”) 

Enligt reglerna för grön mark ska minst 60 % av åkermarken i de tre sydligaste 
länen och 50 % av åkermarken i övriga Götaland vara höst- eller vinterbevuxen.   

Det vetenskapliga underlaget är entydigt om att höst- och vinterbevuxen mark där 
växtligheten etablerats på våren läcker mindre än höstbearbetad mark. Utöver vall, 
vallinsådd, vårsådda mellangrödor, fleråriga frukt- och bärodlingar och energi-
skog ansågs vid införandet av grön mark att också höstsådda grödor, sockerbetor, 
morötter, rödbetor och liknande rotväxter skulle ingå. Sedan 1996 får även o-
bearbetad stubb efter stråsäd och oljeväxter räknas som grön mark om bearbetning 
inte sker förrän tidigast 20 oktober i Skåne, Blekinge och Hallands län och 10 
oktober i övriga Götaland. 

1990 uppgick andelen grön mark till i medeltal 61 % i Götaland. 1995 hade 
medeltalet ökat till 69 % och därmed hade kravet uppfyllts mer än väl. På enskilda 
gårdar kunde det dock vara svårigheter med att nå det uppsatta kravet. 2007 upp-
gick grön mark-andelen till ca 80 %. 

Arealanvändning i södra Sverige 
Andelen grön mark ligger för närvarande på en väsentligt högre nivå i Sverige än 
innan regelverket för höst- och vinterbevuxen mark infördes. Fånggröda står för 
en betydande andel av arealen grön mark, men har minskat de senaste åren. 
Olägenheterna med fånggröda som ogräs samt något ändrad ersättningsnivå i det 
nya landsbygdsprogrammet bedöms vara två förklaringar till utvecklingen. 
Generellt sett torde det vara svårt att komma nämnvärt högre än 80 % om en 
allsidig odling skall bedrivas. 
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Bild 3. Andel grön mark i Götaland under åren 1985-2007. I siffrorna ingår inte senare-
lagd bearbetning av stubb. 

 
Den dramatiska förändringen av marknaden för jordbruksprodukter har medfört 
att spannmålsodlingen ökat påtagligt och trädan minskat år 2008. Detta drar ner 
andelen naturligt grön mark i viss omfattning, men kan inte beläggas med siffror 
ännu. Det bedöms dock fortfarande vara god marginal till regelverkets minimi-
nivåer.  

Fånggrödorna står fortfarande för en betydande andel av grönmarksarealen (ca 
10 %), även om arealerna har minskat med ca 50 000 ha sedan toppåret 2005.  

Odling av fånggröda kan ofta leda till att behovet av totalbekämpning av växtlig-
heten på hösten ökar. Därmed uppkommer en målkonflikt mellan ”Ingen över-
gödning” och ”Giftfri miljö”. Detta kan medföra att en del jordbrukare inte är lika 
intresserade av att hålla odlingen av fånggröda på samma höga nivå i framtiden 
som idag.  

Grönmarksreglerna uppfylls på en del gårdar genom att plöjning sker tidigast 10 
respektive 20 oktober. Sen bearbetning kan ge ett bra resultat på lätta jordar, men 
kan vara mindre gynnsam på lerjordar om höstregnen redan hunnit försämra 
bärigheten. Behovet av att utnyttja obearbetad stubb för att uppfylla kraven på 
generell nivå är måttligt.  

Arealerna av grönmarksgrödorna höstoljeväxter och sockerbetor är under för-
ändring. Sockerbetsarealerna minskar pga. sänkta odlingskvoter och försämrad 
odlingsekonomi. Odlingen av höstoljeväxter har däremot ökat i minst motsvar-
ande omfattning. Därmed påverkas inte andelen grön mark enligt gällande regel-
system. Risken för utlakning kan möjligen öka något eftersom det kan vara svårt 
att utnyttja det kväve som lämnas kvar efter skörd av oljeväxter.  

Det har inte ansetts nödvändigt att införa regler om grön mark i Svealand eftersom 
andelen redan är hög med nuvarande grödsammansättning och en stor andel av 
jordarna har hög lerhalt.  
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Bevuxen träda (”Grönträda”) 

Permanent bevuxen mark läcker betydligt mindre kväve än öppen odling där jord-
bearbetning sker årligen. Eftersom nuvarande odlingsmark odlats och gödslats 
under många år återgår växtnäringsförlusterna från mark som tas ur produktion 
inte på lång tid till en nivå som motsvarar naturliga förhållanden. En högre nivå 
än den naturliga bakgrundsbelastningen kan förväntas på växtnäringsförlusterna 
från mark som tas ur produktion.  

För att få en uppfattning av hur mycket växtnäringsförlusterna från jordbruket 
skulle minska om en stor del av jordbruksmarken togs ur produktion har en 
preliminär skattning gjorts vad det skulle innebära om all spannmålsareal i Göta-
land och Svealand med undantag för Götalands skogsbygder togs ur produktion 
och lades i träda. Rotzonsutlakningen av kväve från åkermarken beräknas då 
minska med i storleksordningen 13 000 ton. 

Huvuddelen av den svenska spannmålsproduktion skulle upphöra förutom den 
som bedrivs i skogsområdena i inre Götaland och i Norrland. Den areal som be-
rörs motsvarar ca 85 % av den svenska spannmålsarealen och på den sker ca 90 % 
av den svenska spannmålsproduktionen. Räknat som uteblivna täckningsbidrag 
för spannmålsproduktionen skulle kostnaden för jordbruket totalt uppgå till 
3 200 Mkr per år för den berörda arealen.  

Dessutom skulle djurproduktionen påverkas bl.a. genom att spridningsareal för 
stallgödsel försvinner vilket inskränker möjligheterna att bedriva djurproduktion. 
Stora delar av djurproduktionen skulle upphöra. Detta skulle i sin tur inverka på 
förädlingsindustrin och på underleverantörer. Kostnaden för djurproduktionen och 
övriga berörda sektorer har inte beräknats. 

Kalkyler kan också göras för mindre delar av svensk åkermark, t.ex. till jord-
bruksbygderna med bäst odlingsförutsättningar i Skåne och Halland. Om all 
spannmålsareal i Skåne och Halland tas ur produktion skulle kväveutlakningen 
från åkermark kunna minska med ca 3 700 ton. Kvävebelastningen till havet 
skulle kunna minska med i storleksordningen totalt 2 500 ton huvudsakligen till 
Öresund men även till Kattegatt och Egentliga Östersjön. Spannmålsproduktion 
motsvarande knappt en femtedel av den svenska spannmålsarealen och knappt en 
fjärdedel av spannmålsproduktionen skulle försvinna. Räknat som uteblivna 
täckningsbidrag för spannmålsproduktionen skulle jordbrukets kostnad totalt 
uppgå till 800 Mkr per år.  

Djurproduktionen och övriga sektorer i området skulle påverkas på motsvarande 
sätt som redovisats ovan. Kostnaden för djurproduktionen och övriga berörda 
sektorer har inte beräknats. 

Nedläggning av odlingsareal är en mycket kraftfull åtgärd, som har påtaglig effekt 
på kväveutlakningen. Den är dock svår att motivera i dagens läge med hög efter-
frågan på jordbruksprodukter. Det skulle krävas höga ersättningsnivåer om någon 
nämnvärd anslutning skulle komma till stånd i de områden där behovet av reduk-
tion är störst. 
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Fånggröda och vårbearbetning 

Odling av fånggröda och jordbearbetning på våren istället för under hösten är två 
möjligheter att minska kväveutlakningen. Med fånggröda avses växtlighet som 
har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syfte att 
ta upp växtnäring efter skörd av huvudgrödan. Miljöersättning utgår för när-
varande inom stödformen Minskat kväveläckage för dessa åtgärder. Åtgärderna 
kan genomföras var för sig eller kombineras på samma mark. Ersättningen uppgår 
till 800 respektive 300 kr/ha för fånggröda och vårbearbetning. Genomförs åt-
gärderna på samma areal är det sammantagna ersättningsbeloppet 1 300 kr/ha. 
Nuvarande stödområde omfattar delar av Västra Götalands, Hallands, Skåne, 
Blekinge, Kalmar och Gotlands län, dvs. det område där kväveutlakningen per 
hektar i genomsnitt är högst och ersättningen därmed är mest kostnadseffektiv. 
Anslutningen 2007 var 130 000 hektar fånggröda och 63 000 hektar med vår-
bearbetning. Båda åtgärderna genomfördes på 50 000 ha. Målsättningen för 
ersättningen i landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 är att 135 000 
hektar ska odlas med fånggröda och 65 000 hektar ska vårbearbetas, vilket inte 
innebär någon ökad ambition i förhållande till nuvarande anslutning. Effekten på 
rotzonsutlakningen kan skattas till storleksordningen 1 500 ton N/år. 

Anslutningen till stödet Minskat kväveläckage blev betydligt bättre än vad som 
förväntades när ersättningen infördes. Det berodde bl.a. på att fånggröda även 
etablerades i höstsäd. De senaste åren har det skett en viss avmattning i intresset 
för stöden. Detta kan antas bero på att fånggrödan kan förorsaka ogräsproblem 
samt att ersättningen för fånggröda och vårbearbetning sänktes med 100 SEK/ha 
vardera i nuvarande landsbygdsprogram. Ersättningsnivån är dock oförändrad om 
man gör båda åtgärderna. Dessutom minskades det geografiska område inom 
vilket det var möjligt att söka stöd för minskat kväveläckage. Vid en högre pris-
nivå på spannmål blir också kostnaden för skördebortfall vid odling av fånggrödor 
större. 

För att behålla dagens arealer i det befintliga stödområdet samt för att skapa motiv 
för återanslutning finns det ett behov av en höjning av ersättningsnivån. Nu-
varande stödområde är avgränsat till ett område där åtgärderna hittills bedömts 
vara mest kostnadseffektiva. Vid en ökad stödnivå med storleksordningen 200 
kr/ha och åtgärd, bedöms det vara möjligt att arealen kan öka med 20 000 hektar 
av respektive åtgärd i det nuvarande mindre stödområdet. Det skulle kunna 
minska kväveutlakningen med ytterligare 300 ton. 

Om påtaglig ökning av anslutningen ska ske, bedöms det vara nödvändigt att ut-
öka det geografiska området där stödet kan sökas.  

En utvidgning av stödområdet kan t ex beräknas utifrån hela det område som 
berörs av aktionsplanen för Östersjön, men som inte ingår i stödområdet. Det 
skulle omfatta AB-, C-, D-, E-, T- och U-län, delar av H och I-län samt stöd-
område 4b (jordbruksområdena strax norr om Vänern). Spannmålsarealen uppgår 
till cirka 400 000 hektar i området, varav 240 000 hektar är vårsäd. På grund av 
hög andel lerjord i stora delar av området bedöms det vara rimligt att andelarna 
fånggröda och vårbearbetning blir lägre än i nuvarande stödområde. Potentialen 
för fånggröda och vårbearbetning skattas till 15 respektive 10 % av spannmåls-
arealen i detta område. Detta motsvarar 60 000 respektive 40 000 ha. Om effekten 
per åtgärd skattas till 3-5 kg N/ha kan utlakningen minskas med 300-500 ton 
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kväve. Påverkan på utlakningen blir därmed inte mer än hälften så stor per ha som 
i det nuvarande området där stöd för minskat kväveläckage kan sökas. Detta 
försämrar kostnadseffektiviteten i motsvarande grad. Det är möjligt att styra 
åtgärderna till de mest lämpliga områdena, men i så fall måste avgränsningar 
göras som kan upplevas som orättvisa. 

Nedbrukning av gröngödslings- och fånggrödor vid rätt tidpunkt 

Gröngödslingsgrödor med baljväxter binder stora mängder kväve. Det kan röra 
sig om ett par hundra kg per hektar. Totalt sett är risken för förluster betydande, 
men det är angeläget att bundet kväve tas tillvara på bästa sätt. Brytningstid-
punkten för gröngödslingsgrödan har stor betydelse för kvävehushållningen. Tidig 
brytning inför sådd av höstsäd medför ett stort kväveöverskott under hösten, som 
höstsäden inte kan utnyttja. Sen brytning och sådd av vårgröda kan då vara ett 
bättre alternativ. Den tidiga brytningen kan däremot vara motiverad om höstolje-
växter etableras. På lätta jordar kan också vårbearbetning övervägas. Detta 
förutsätter att vallsvålen kan sönderdelas så att inget oönskat rothinder till-
kommer. 

Efterverkan av gröngödslingsvall och skördad vall med motsvarande baljväxt-
andel är jämbördig. Därför skulle effektiviteten i systemet förbättras om växt-
massan kunde utnyttjas som foder eller som råvara för biogasframställning.  

Brytning av fånggröda kan ske under såväl höst som vår. Det är helt andra dimen-
sioner på kvävemängd som är bunden i fånggröda (10-20 kg N/ha) jämfört med 
gröngödslingsvall. Senarelagd brytning av fånggrödan till våren, om det är möjligt 
med hänsyn till jordartsförhållandena, medför givetvis att ytterligare kväve kan 
tas upp. 

Senarelagd jordbearbetning på hösten 

Med hänsyn till kvävefrigörelsen från marken är det positivt att dröja med jord-
bearbetningen tills marktemperaturen sjunkit. Denna princip kan tillämpas på lätta 
jordar, men kan förorsaka markskador på lerjordar om de bearbetas under fuktiga 
förhållanden. Tidig bearbetning i form av stubbearbetning genomförs i viss om-
fattning för att blanda in halmen i jorden och för att bekämpa rotogräs. Ogräs-
bekämpning kan också ske med kemiska medel och kombineras med senarelagd 
jordbearbetning på hösten. 

Ändrad grödfördelning 

Olika grödor ger upphov till olika stor kväveutlakning. Principiellt finns det en 
skillnad mellan ettåriga och fleråriga grödor. Flerårig vall förorsakar betydligt 
lägre utlakning under liggtiden än öppen odling, men en ”utlakningschock” kan 
uppkomma vid vallbrott. Därför är det av yttersta vikt att vallbrottet sker med 
eftertanke. Av jordbruksgrödorna i öppen odling sker de största förlusterna per ha 
från potatis, sen följer grödorna oljeväxter, spannmål och sockerbetor i avtagande 
ordning. Odlingen av potatis är förknippad med lätta jordar och sockerbetor till 
enbart södra Sverige. 
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Vid odling av avsalugrödor är inte frihetsgraderna så stora. Högre andel vårsäd på 
höstsädens bekostnad skulle ge förutsättningar för mer fånggröda, men det är svårt 
att motivera en sådan utveckling ur ekonomisk synvinkel. I de beräkningar som 
görs med Jordbruksverkets dataprogram STANK in MIND framkommer ingen 
skillnad i utlakning mellan höst- och vårsådd spannmål. I de modellberäkningar 
av kväveutlakningen som gjorts vid SLU för skattning av utlakningsförändring-
arna mellan år 1995 och 2003 (Johnsson m.fl., 2006) redovisas att utlakningen 
från höstvete är något lägre än utlakningen från vårsäd. Därmed reduceras 
nettoeffekten mellan höstsäd och vårsäd + fånggröda. 

Reglerbar dränering 

Vid reglerbar dränering används särskilda reglerbrunnar i täckdikessystemet för 
att hålla grundvattenytan på en så hög nivå som det odlingsmässigt är möjligt. 
Avrinningen minskar och därmed också kväveförlusterna. 

Med dämningsbrunnar på stamledningarna kan grundvattennivån i ett dränerat fält 
regleras. En förutsättning är att fältet är systemtäckdikat. Då dräneringsbehovet är 
litet, exempelvis under växtsäsongen, kan man dämma i brunnarna och på så vis 
förlänga vattnets uppehållstid i marken. Därmed kan regleringsmöjligheten också 
användas under växtsäsongen för att optimera vattentillgången i växande gröda. 
Vattennivån i dräneringsbrunnarna kan sedan sänkas inför sådd och skörd.  

Sand- och mojordar lämpar sig väl för åtgärden medan tyngre ler- och mjälajordar 
är mindre lämpliga. Helst ska det finnas en naturligt högt stående grundvattenyta 
eller ett tätt jordlager på ett djup av en till tre meter. Områdenas/fältets lutning har 
central betydelse för möjligheten at utnyttja metoden. Lutningen avgör hur tätt 
reglerbrunnar behöver installeras och påverkar därmed kostnaderna.  

Vid en översiktlig kartering med hjälp av GIS bedömdes att drygt 100 000 hektar i 
södra Sverige kan vara potentiellt lämpliga för reglerbar dränering med avseende 
på jordart och lutningsförhållanden (Joel A., Wesström I. & Linnér H.). Effekten 
av åtgärden beror bl.a. på hur stor kväveutlakningen är på fältet eller i området 
och den bör i genomsnitt bli större i västra än i östra Sverige. Vid en bedömning 
att effekten åtminstone blir 15 kg kväve per hektar och att reglerbar dränering kan 
anläggas på 20 000 hektar skulle kväveutlakningen kunna minska med 300 ton.  

Farhågor finns att åtgärden genom förhöjd denitrifikation kan orsaka ökad lust-
gasavgång. Tveksamheter finns också om vilken inverkan metoden kan ha på 
fosforförlusterna. Under vissa förhållanden skulle den kunna leda till ökade 
fosforförluster från vissa typer av jordar. Någon effekt på fosforförlusterna skattas 
därför inte. 

Kostnader för åtgärden utgörs av investeringar i brunnar och skötsel och passning 
av dessa. Hur många brunnar som behövs per hektar är beroende av mark-
lutningen. Nydränering kan behöva anläggas. Vid anläggning av reglerbar 
dränering på 20 000 hektar uppgår den totala investeringskostnaden för brunnar 
och nydränering av halva denna areal till 300 Mkr. Skötselkostnader motsvarande 
15 Mkr per år tillkommer. Möjlighet att erhålla ersättning för reglerbar dränering 
bör införas i landsbygdsprogrammet.  
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Våtmarker 

Rätt utformade och rätt placerade våtmarker minskar belastningen av främst 
kväve, men även fosfor. Nuvarande målsättning i landsbygdsprogrammet för 
anläggning och restaurering av våtmarker bedöms vara realistisk utifrån det 
intresse som finns för att anlägga och restaurera våtmarker och den takt som det 
kan ske i. Aktuell prisnivå på spannmål håller troligen tillbaka intresset för 
våtmarksanläggning för tillfället. För att öka anläggningen utöver de 6 000 ha 
våtmark som ska anläggas inom landsbygdsprogrammet, fram till 2013 behövs 
ytterligare kompensation till markägare m.fl. 

För att få till fler och bättre våtmarker, som innebär att läckaget till havet minskar, 
behövs inte bara ersättning till markägare. Länsstyrelser och kommuner behöver 
fortsatt få resurser för att kunna arbeta uppsökande och stödja markägare med 
exempelvis projektering och juridik. Kommunerna kan även i större utsträckning 
än i nuläget föra in våtmarksarbetet i översiktsplaneringen, för att aktivt peka ut 
områden som är lämpliga för återskapande av våtmarker.  

I landsbygdsprogrammet finns möjlighet till ersättning för anläggning och restau-
rering av våtmarker. Målsättningen för våtmarker är att 6 000 hektar ska anläggas 
eller restaureras under perioden 2007-2013. Våtmarkerna ska bidra både till 
kväverening och till att gynna biologisk mångfald samt tillgodose behov som 
markägaren kan ha – inte minst då markägaren själv ska stå för 10 %.  

Våtmarksanläggningen finansieras genom landsbygdsprogrammet för perioden 
2007-2013. Maximalt takbelopp uppgår till 200 000 kr/ha i E, H, I, K, M, N och 
O län. I övriga län är taket satt till 100 000 kr/ha. I samtliga län anges att stöd-
andelen får uppgå till högst 90 % av godkänd kostnad. 

Vid en genomsnittlig reningseffekt på 100 kg kväve per hektar våtmark skulle den 
totala effekten kunna uppgå till 600 ton kväve. Utifrån de regionala målsättning-
arna är det troligt att flest våtmarker kommer att anläggas och restaureras i södra 
och västra Sverige.  

Det regionala underlag som tas fram av länsstyrelsernas i deras regeringsuppdrag 
borde ge ett bättre underlag för styrning av våtmarkerna så att de kan ge högre 
kväverening. En ökad målsättning med ytterligare t.ex. 6 000 hektar våtmarker 
vilka styrs så att den kväverenande effekten antas öka och bli i genomsnitt 300 kg 
per hektar våtmark skulle kunna rena ytterligare 1 800 ton kväve. Bra våtmarks-
lägen kan kräva att skötselkostnaden behöver ökas, men den förbättrade kväve-
reningseffektiviteten skulle ändå sänka kostnaden per kg sparat kväve högst på-
tagligt. Det är troligt att den bättre styrningen av våtmarksanläggningar kan 
komma till uttryck redan under genomförandet av det beslutade programmet. I så 
fall är det rimligt att medeleffekten per ha våtmarksyta blir något högre än den 
angivna nivån 100 kg N/ha. 
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Vad säger lagen? 

Anpassad kvävegödsling 

Vid fastställandet av lämplig kvävegiva ska hänsyn tas till grödans beräknade 
kvävebehov och kvävetillförseln från samtliga kvävekällor. Vidare ska hänsyn tas 
till mark, jordart och lutning, klimatförhållanden, nederbörd och bevattning samt 
markanvändning och jordbruksmetoder. Den angivna hänsynen gäller som lag-
krav i känsliga områden, men är mycket rimlig att tillämpa även i andra områden. 

Lagringskapacitet för stallgödsel 

Lagringsutrymmet för stallgödsel i jordbruksföretag ska åtminstone vara så stort 
att man kan lagra den gödsel som produceras under det antal månader som anges i 
SFS 1998:915, 6 §. Vid djuranläggningar med >100 djurenheter krävs 8 mån 
lagringskapacitet för nöt, häst, får och getter i hela landet och 10 mån för annan 
djurhållning I storleksintervallet 10-100 de gäller motsvarande lagringskrav i de 
tre sydligaste länen samt i det känsliga kustområdet. I det inre känsliga området 
och i övriga Sverige krävs 6 mån lagringskapacitet för nöt, hästar, får och getter 
samt 10 månaders kapacitet för annan djurhållning i det inre känsliga området. 10-
månaderskravet utanför känsliga områden införs först 1 juli 2013. 

I besättningar med 2-10 djurenheter krävs minst 6 mån lagringskapacitet inom 
känsliga områden. För övriga områden finns inga generella bestämmelser. Om det 
finns färre än 2 djurenheter på företaget omfattas verksamheten inte av några 
generella krav på lagringskapacitet.  

Tabell 5. Krav på minsta lagringskapacitet för stallgödsel i olika delar av landet beroende 
på besättningsstorlek och djurslag. 

Krav på minsta lagringskapacitet, mån 

Känsliga områden 

Skåne, Halland, 
Blekinge, Gotland samt 
känsliga kustområden 
inkl. Öland 

Övriga känsliga om-
råden 

Övriga delar av landet 

Besättnings-
storlek, antal 
de 

Nöt, häst 
får och get 

Övriga 
djurslag 

Nöt, häst 
får och get

Övriga 
djurslag 

Nöt, häst 
får och get 

Övriga 
djurslag 

0 - 2 Inga generella bestämmelser 

>2 - 10 6 6 6 6 Inga generella 
bestämmelser 

>10 - 100 8 10 6 10 6 6, 101) 

>100 8 10 8 10 8 10 
1) fr.o.m. 1 juli 2013 
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I lagringskapaciteten får man räkna in utrymmen inne i stallbyggnaden, t.ex. strö-
bädd, om kraven på att ingen avrinning eller inget läckage sker uppfylls. Däremot 
får inte räkna in mellanlagring eller kompostering av gödsel direkt på mark i 
lagringskapaciteten.  

Gödsellagrets utformning och placering 

Lagringsutrymmena för stallgödsel på jordbruksföretag som omfattas av krav på 
minsta lagringskapacitet ska vara utformade på ett sådant sätt att avrinning eller 
läckage till omgivningen inte sker. För övriga verksamheter, som inte omfattas av 
krav på minsta lagringskapacitet, bör lagringsutrymmena vara utformade på ett 
godtagbart sätt med hänsyn till läckage och avrinning från lagringsplatsen. Finns 
det risk för att lakvatten från gödseln medför olägenhet för människors hälsa eller 
miljön bör utrymmet vara utformat så att läckage eller avrinning till omgivningen 
inte sker. 

Vid all lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel bör lagrings-
platsen väljas så att eventuellt läckage får så liten negativ effekt på omgivningen 
som möjligt. Vidare bör man vid placeringen välja plats så att olägenheter för 
människors hälsa i form av t.ex. lukt och flugor inte uppkommer för närboende. 
För att minska eventuella olägenheter av befintlig lagring kan t.ex. täckning av 
lagringsutrymmet ske. 

Kompostering av stallgödsel i jordbruk som har krav på utrymme för lagring bör i 
första hand ske i utrymmen som uppfyller kraven för lagring. Kompostering av 
gödsel, som kan staplas till minst 2 m höjd och som behöver komposteras innan 
spridning, kan om vissa kriterier är uppfyllda ske i fält. Några av dessa anges i det 
följande: Komposteringsplatsen ska väljas så att läckage till följd av utlakning 
eller ytavrinning från gödseln vid tö eller häftigt regn kan undvikas och att yt-
vatten eller dricksvattentäkt inte riskerar att bli förorenad. Kompostering bör inte 
ske på platser med högt grundvattenläge eller på plats där det finns risk för över-
svämning eller ansamling av vatten under komposteringstiden. Vidare bör om-
råden som är infiltrationsområde för dricksvattentäkt undvikas.  

Jordarten på komposteringsplatsen bör ha en sådan karaktär att det inte sker en 
snabb genomrinning genom markprofilen. 

Tillfällig lagring av gödsel som kan staplas till minst 1 m höjd kan också ske i fält 
under en kortare period inför spridningen. Av arbets- och transportmässiga skäl 
kan det vara motiverat att transportera ut gödseln till fältet i förväg och med annan 
utrustning än med spridaren. Flertalet av de kriterier som anges vid kompostering 
bör också vara uppfyllda vid tillfällig lagring av stallgödsel. 

Ammoniakbegränsande åtgärder vid stallgödselhantering 

För att minska ammoniakförlusterna vid lagring av stallgödsel ska flytgödsel- och 
urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar 
ammoniakförlusterna. Vidare ska påfyllning ske under täckning. Dessa regler 
gäller för företag med mer än 10 djurenheter i hela Götaland samt i Stockholms, 
Uppsala och Södermanlands län samt i slättbygderna i Värmlands, Örebro och 
Västmanlands län. 
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I Skåne, Blekinge och Hallands län ska stallgödsel som sprids på obevuxen mark 
brukas ner inom 4 timmar. I samma område ska spridning av flytgödsel i växande 
gröda ske med någon av följande metoder: Bandspridningsteknik, myllnings-
aggregat, utspädning av gödseln med minst 0,5 delar vatten eller att spridningen 
följs av bevattning med minst 10 mm. 

Myllning/nedbrukning av stallgödsel 

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under perioden 
1 december till 28 februari ska brukas ned senast samma dag. Denna regel gäller i 
hela landet. I Skåne, Blekinge och Hallands län ska stallgödsel som sprids på 
obevuxen mark brukas ner inom 4 timmar. 

Spridningstidpunkt för stallgödsel och mineralgödsel 

I känsliga områden är det förbjudet att sprida mineralgödselkväve under tiden 1 
november-15 februari. Vidare är det förbjudet att sprida stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel under tiden 1 januari-15 februari. 

I Skåne, Blekinge och Hallands län samt i känsliga kustområden inklusive Öland 
och Gotland får stallgödsel och andra organiska gödselmedel under perioden 1 
augusti-30 november endast spridas före höstsådd och i växande gröda. 

Under perioden 20 oktober -30 november för dock fasta gödselslag spridas på 
obevuxen mark i Skåne, Blekinge och Hallands län utan krav på efterföljande 
höstsådd. Undantaget gäller inte för fjäderfägödsel. Nedbrukning ska ske inom 
4 timmar 

I känsliga kustområden inklusive Gotland och Öland får fasta gödselslag spridas 
på obevuxen mark under tiden 10 oktober-30 november utan att det sker någon 
efterföljande höstsådd. Undantaget gäller inte för fjäderfägödsel. Nedbrukning ska 
ske senast samma dag. 

Förhållanden vid spridning 

Utöver ovan angivna tidpunkter som begränsar spridning av stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel finns det markförhållanden under vilka spridning inte får 
ske. I känsliga områden får gödselmedel inte spridas på vattenmättad, över-
svämmad, snötäckt eller frusen mark. Stallgödsel får dock spridas på frusen mark 
om någon av följande förutsättningar är uppfyllda: 

1. Marken är tinad till ett sådant djup att myllning kan utföras. Stallgödsel 
som sprids på annat än vall ska då myllas eller brukas ned samma dag. 

2. Marken är tinad från ytan till ett djup om minst 15 cm. 

3. Marken är bevuxen med vall. Spridning får då ske efter 28 februari. 
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Höst- och vinterbevuxen mark (”Grön mark”) 

Regler om grön mark infördes 1992 i Sverige som ett led i arbetet med att minska 
utlakningen från svenskt jordbruk. Reglerna kräver att 60 % av åkermarken i 
Skåne, Blekinge och Hallands län och 50 % av åkermarken i övriga Götaland ska 
vara höst- eller vinterbevuxen.  

Godkända grödor för grön mark är vall, höstoljeväxter, höstsäd, sockerbetor, 
morötter, rödbetor och liknande rotväxter, fleråriga frukt- och bärodlingar, energi-
skog och fånggrödor samt obearbetad stubb från spannmål och oljeväxter. 

Höstsådd av huvudgröda ska vara utförd senast den 15 oktober i länen med 60 % 
grönmarksandel och 5 oktober i övriga län. Brytning av vall, fleråriga frukt- och 
bärodlingar, energiskog, fånggrödor sådda före 1 augusti samt obearbetad åker-
mark efter spannmål eller oljeväxter får ske tidigast 20 oktober i de sydligaste 
länen samt tidigast 10 oktober i övriga län. För vallar och fånggrödor som inne-
håller mer än en fjärdedel baljväxter, räknat på marktäckning, får tillväxten av-
brytas först under efterföljande vår.   
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Åtgärder mot fosforförluster 

Fosforförluster från jordbruksmark 

Fosfor förekommer i många olika former i marken. Till skillnad från kväve kan 
fosfor inte i någon större utsträckning avgå i gasform från marken eller under han-
teringen av t.ex. stallgödsel. De förluster som sker är nästan uteslutande vatten-
burna. En annan skillnad gentemot kväve är att fosforförlusterna till stor del sker 
episodiskt, dvs. vid enstaka tillfällen och då särskilt i samband med höga vatten-
flöden. Man brukar säga att 90 % av förlusterna i ett avrinningsområde sker från 
10 % av arealen under 1 % av tiden. Därmed blir det extra viktigt att motåt-
gärderna verkligen sätts in på rätt plats och i rätt tid. 

Kunskaperna om fosfor och fosforförluster från jordbruksmark är inte lika väl 
utvecklade som kunskaperna om kväve. Även om vi i dagsläget inte vet allt är det 
viktigt att vi, utifrån de kunskaper vi har, försöker göra det bästa av situationen 
och i möjligaste mån begränsa fosforförlusterna till Östersjön och övergödda sjöar 
och vattendrag. 

Förlusterna av fosfor från svensk åkermark har beräknats till i genomsnitt 0,4 kg 
per hektar och år. Variationen är dock mycket stor. Förlusterna varierar mellan 
0,003 och 1,8 kg per hektar och år. Fosforn kan transporteras bort i olika former – 
från stora aggregat och organiska föreningar ner till fina lerpartiklar och kolloider 
eller i löst form som ortofosfater. Andelen löst, reaktiv fosfor varierar från 20 till 
85 % med ett medelvärde på 45 %. Grundläggande kunskap om olika förlustvägar 
och kännedom om vilken typ av förluster som dominerar på det enskilda fältet är 
viktigt för att kunna välja rätt motåtgärder. Sker förlusterna huvudsakligen via 
dräneringsledningarna är det tämligen verkningslöst att anlägga skyddszoner längs 
vattendrag eftersom de bara tar hand om fosfor som förloras via ytavrinning. 
Likaså är det svårt, för att inte säga omöjligt, att fånga upp löst eller kolloid-
bunden fosfor i en sedimentationsdamm eller våtmark. 

Åkermarkens totala fosforinnehåll kan variera mellan 900 och 3 600 kg/ha. I 
genomsnitt innehåller matjorden i svensk åkermark 2 000 kg fosfor per ha. Nästan 
all fosfor föreligger dock i bunden form. Den oorganiska fosforn är till största 
delen bunden till järn-, aluminium- och kalciumjoner antingen som utfällt fosfat 
eller adsorberad till joner på ytan av markpartiklar. Det är svårt att skilja mellan 
utfällt och adsorberat fosfat eftersom stabiliteten är likartad . Totalhalten av löst 
fosfat i marklösningen utgör bara 0,1-1 mg/l, vilket motsvarar mindre än 1 kg 
fosfor per ha. En stor del (25-65 %) av det totala fosforinnehållet utgörs av 
organiskt bunden fosfor. Markens mikroorganismer innehåller 30-120 kg fosfor 
per ha. Eftersom denna fraktion omsätts snabbare än övriga fosforformer kan 
mikrobiellt bunden fosfor vara en viktig växtnäringskälla.  

Fosforns växttillgänglighet påverkas bl.a. av pH-värdet i marken. Fosfor är som 
mest tillgänglig mellan pH 6,5 och 7,5. Vid både högre och lägre pH-värden för-
sämras tillgängligheten (snabbast vid höga pH-värden). 

Bortförseln av fosfor med olika skördeprodukter är vanligen 10-20 kg per ha och 
år, men kan i vissa fall vara ända upp till 50 kg. 2005 var den genomsnittliga bort-
förseln från svensk jordbruksmark enligt SCB 11 kg per ha och år. Grödans upp-
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tag är större än så, men en del fosfor återförs till marken med skörderesterna. På 
betesmark återförs en stor del av fosforn via gödseln som djuren lämnar efter sig. 

För att kompensera för bortförseln och vid behov höja markens P-AL-tal (innehåll 
av växttillgänglig fosfor) tillförs fosfor via mineralgödsel och stallgödsel. Räknat 
som ett genomsnitt för all jordbruksmark tillfördes 2005 5 kg fosfor per hektar via 
mineralgödsel och 8 kg per ha via stallgödsel inklusive betesgödsel. Via avlopps-
slam återfördes i genomsnitt blygsamma 0,2 kg/ha. Det genomsnittliga fosfor-
överskottet för svensk jordbruksmark uppgick samma år till1,8 kg/ha, vilket är 
betydligt mindre än i många andra europeiska länder. I Norge är t.ex. fosforöver-
skottet 13 kg/ha, i Danmark 11 kg/ha och i Finland 8 kg/ha. Sedan 2003 har det 
svenska fosforöverskottet minskat med 14 %. Stallgödseln är dock inte jämnt för-
delad över landet och i vissa djurtäta områden tillförs betydligt mer. En liten men 
inte obetydlig mängd fosfor (0,2-1,2 kg/ha och år enligt ett fåtal mätningar utförda 
av IVL) tillförs också via nedfall från atmosfären. 

En sammanställning av markförråd samt genomsnittlig till- och bortförsel av 
fosfor visas i tabell 6. 

Tabell 6. Markförråd samt genomsnittlig till- och bortförsel av fosfor från svensk jord-
bruksmark (åker och bete) 2005. 

Fosforbalans Specifikation 

Totalt, ton Kg per ha 

Markförråd 1)  

Markförråd ca 2 000

Varav 

- löst i markvätskan < 1

- organiskt bundet 500 - 1 300

- oorganiskt bundet 700 - 1 500

 

Tillförsel 
Mineralgödsel 14 200 5

Stall- och betesgödsel 24 390 8

Slam 760 0,2

Utsäde 790 (0,2)

Deposition (0,3)

S:a tillfört 40 140 13
 

Bortförsel 
Skörd 33 860 11

Skörderester 670 (0,2)

S:a bortfört 34 530 11
 

Överskott totalt 5 610 1,8
Varav 

- vattenburna förluster (0,3)

- fastläggning/ökning av markförråd 1,5
1) Avser åkermark 
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Riskfaktorer 

Risken för fosforförluster påverkas starkt av jordart och nederbörd. Till skillnad 
från kväve förloras fosfor i större utsträckning från lerjordar. Sprickbildning i 
marken skapar på dessa jordar ”raka rör” ner till dräneringsledningarna där större 
och mindre markpartiklar samt löst fosfor snabbt kan transporteras genom s.k. 
makroporflöde. Dålig markstruktur eller bristfällig dränering kan ge upphov till 
ytavrinning som för med sig markpartiklar, lerkolloider och löst fosfor. Om vatten 
blir stående i svackor på fältet kan det leda till att fosfor frigörs i löst form då det 
skapas syrefria förhållanden i marken. 

Andra jordar i riskzonen är struktursvaga mjälajordar och lättleror samt lätta 
jordar där alven är mättad med fosfor. Det senare är inte så vanligt men före-
kommer på en del håll, bl.a. i Blekinge. På de struktursvaga enkelkornjordarna 
sker en stor del av förlusterna via yterosion. 

Den pågående klimatförändringen kommer sannolikt att leda till mildare och mer 
nederbördsrika vintrar och fler och längre perioder med extrema väderlägen, t.ex. 
ihållande torka och kraftiga regn. Detta innebär att risken för fosforförluster 
troligen kommer att öka i framtiden.  

Även om mycket av förutsättningarna för fosforförluster är av naturen givna finns 
det ändå saker vi kan påverka. Risken för förluster ökar t.ex. med dålig mark-
struktur, bristfällig dränering, gödselspridning och jordbearbetning vid olämpliga 
tidpunkter och om stallgödsel och mineralgödsel inte myllas eller brukas ned 
inom rimlig tid efter spridning. Höga P-AL-tal i marken är också en riskfaktor 
även om det inte finns något direkt och entydigt samband mellan P-AL-tal eller 
fosforklass och fosforförlusternas storlek. 

I normalfallet händer det kanske ingenting om man t.ex. sprider stallgödsel på vår-
vintern utan att bruka ned den eller höstplöjer, höstharvar och låter marken ligga 
bearbetad över vintern på ett kuperat fält. Men om det kommer snö som smälter 
bort snabbt eller ett kraftigt regn så kan det medföra stora fosforförluster. 

Situationen kan liknas vid att gå över gatan utan att se sig för. I de flesta fall går 
det bra, men om det samtidigt kommer en bil kan det få ödesdigra konsekvenser. 
Den som bor vid en hårt trafikerad 90-väg med skymd sikt har större anledning att 
vara försiktig än den som bor vid en lugn bygata där det sällan eller aldrig 
kommer någon bil. 

Åtgärder 

Även när det gäller åtgärder mot fosforförluster kan man dra paralleller till trafik-
säkerhetsområdet. Till stor del handlar det om att: 

1. Identifiera risker 

2. Vidta förebyggande åtgärder 

3. Bromsa upp rörelser för att mildra konsekvenserna när olyckan väl är 
framme 



 

 

 

70

I tabell 7 presenteras en översikt över tänkbara åtgärder mot fosforförluster från 
jordbruksmark. Tabellen ska ses just som en översikt. Symbolerna som beskriver 
omfattning idag, effekt, kostnader och genomförbarhet är grova bedömningar och 
ska inte övertolkas. Ofta kan t.ex. effekt och kostnader variera beroende på förut-
sättningarna på platsen. Vill man ha närmare detaljer om en viss åtgärd får man gå 
in och läsa i texten under respektive avsnitt. 
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Tabell 7. Åtgärder mot fosforförluster. 

Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Förebyggande åtgärder        

Effektiv produktion Överallt 
 

*
   

Rådgivning  

Anpassad fosforgödsling Överallt 
 

*
   

Lagstiftning, råd-
givning 

Störst behov i djurtäta 
områden 

Kombisådd På någorlunda stenfria 
jordar, särskilt i för-
sommartorra områden 

    
 Kan utgöra en flaskhals på 

gårdar med stor vårsådd 
areal 

Reducerad jordbearbetning I konventionellt jordbruk 
efter lämpliga förfrukter och 
vid måttligt ogrästryck, 
främst inför höstsådd  

 
*
   

 Minskar tidsåtgång och 
dieselförbrukning, men 
medför samtidigt ökad 
kemikalieanvändning. Kan 
även ge lägre skörd 

Minskad markpackning Överallt, särskilt på ler-
jordar  

*
   

Rådgivning Allt större och tyngre 
maskiner tenderar att öka 
markpackningen 

Jordbearbetning vid rätt 
tidpunkt 

Överallt, särskilt på ler-
jordar     

Rådgivning Viss målkonflikt gentemot 
minskat kväveläckage, 
särskilt på lerjordar 

Växtplatsanpassad odling På större gårdar och 
maskinstationer  

*
   

Rådgivning Effekten osäker, beror på hur 
konceptet tillämpas 

Anpassad utfodring Där det finns djur, särskilt i 
djurtäta områden  

*
   

Rådgivning Gör mest nytta i djurtäta 
områden 

Tillsats av gips till flytgödsel På gårdar med flytgödsel, 
särskilt i djurtäta områden  

*
 

*
 

*
 

 Metoden ännu på försöks-
stadiet. Effekt, kostnader och 
genomförbarhet behöver ut-
värderas ytterligare. 
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Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Förebyggande åtgärder (forts.)       

Spridning av stallgödsel 
och mineralgödsel vid rätt 
tidpunkt 

Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning 

Förutsätter tillräcklig 
lagringskapacitet för 
stallgödsel 

Tillräcklig lagringskapacitet 
för stallgödsel 

På djurgårdar 
    

Lagstiftning Syftar till att möjliggöra 
spridning vid rätt tidpunkt 

Myllning/nedbrukning av 
stallgödsel och mineral-
gödsel 

Myllning: På någorlunda 
stenfria och ej alltför hårda 
jordar, främst på maskin-
stationer och större gårdar 

Nedbrukning: Vid spridning 
på stubb eller öppen jord 

    
Lagstiftning, råd-
givning 

Minskar även ammoniak-
avgången 

Myllning: Förhållandevis dyr 
teknik, fungerar ej så bra på 
hårda lerjordar och där det 
finns mycket sten 

Nedbrukning: Kan vara svårt 
att få till praktiskt inom rimlig 
tid. 

Skyddsavstånd vid gödsel-
spridning och jordbearbet-
ning 

Längs sjöar och vatten-
drag, runt dränerings-
brunnar m.m. 

 
*
 

*
  

Rådgivning, viss 
lagstiftning på 
gång 

Effekt och kostnader kan 
variera beroende på fältform 
och förutsättningar i övrigt.  

Höst- och vinterbevuxen 
mark 

 
 

*
   

Lagstiftning, råd-
givning 

Främst en åtgärd mot 
kväveutlakning 

Nedbrukning av grön-
gödslings- och fånggrödor 
med rätt teknik 

Överallt 
    

  

Ändrad grödfördelning  
    

Rådgivning Bör i första hand styras av 
efterfrågan 

Strukturkalkning Främst på lerjordar 
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Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Förebyggande åtgärder (forts.)       

Spridning av gips på åker-
mark 

 
 

*
 

*
 

*
 

 Metoden ännu på försöks-
stadiet. Effekt och praktisk 
funktion behöver utvärderas 
ytterligare. 

Åtgärder för att bromsa upp fosforns rörelser       

Kalkfilterdiken  
    

  

Konturplöjning På kuperade/lutande fält 
    

 Gör bara nytta där det före-
kommer ytavrinning 

Skyddszoner längs vatten-
drag 

Längs sjöar och vattendrag
    

Miljöersättning Gör bara nytta där det före-
kommer ytavrinning och för 
att hindra oavsiktlig spridning 
av gödsel och växtskydds-
medel i vattnet 

Behovsanpassade skydds-
zoner 

Där det förekommer yt-
avrinning eller stående 
vatten 

    
  

Minskad användning av 
vägsalt/Skyddszoner längs 
saltade vägar 

Längs vintersaltade vägar 
    

  

Reglerbar dränering På någorlunda plana fält 
 

*
   

  

Leca-filter i dränerings-
systemet 

Vid stora fosforförluster 
från en begränsad areal     

 Metoden ännu på försöks-
stadiet. Höga kostnader be-
gränsar den praktiska nyttan. 
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Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Åtgärder för att bromsa upp fosforns rörelser (forts.)       

Sedimentationsdammar Där huvuddelen av fosfor-
förlusterna är partikel-
bundna 

    
Investeringsstöd 
(dock ej anpassat 
för sedimenta-
tionsdammar) 

 

Våtmarker Där huvuddelen av fosfor-
förlusterna är partikel-
bundna 

    
Investeringsstöd, 
miljöersättning, 
rådgivning 

Effekt och kostnader starkt 
beroende av läget 

Leca-filter efter en våtmark Där man vill åstadkomma 
ytterligare rening av vattnet   

*
  

 Metoden ännu på försöks-
stadiet. 

* Osäker bedömning
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Effektiv produktion 

En effektiv produktion innebär att utbytet av produkter är stort i förhållande till 
insatsen. När växtnäring och andra produktionsmedel utnyttjas väl blir överskottet 
litet. Då minskar samtidigt risken för läckage och negativ påverkan på miljön. 

Ett sätt att mäta effektiviteten ur växtnäringssynpunkt är att göra växtnärings-
balanser. Inom Greppa Näringen har det gjorts ett stort antal växtnäringsbalanser 
på gårdar med olika driftsinriktning. Statistik från gårdar som varit med så länge 
att resultatet av rådgivningen kunnat följas upp genom upprepade växtnärings-
balansberäkningar visar att det genomsnittliga fosforöverskottet på 109 gårdar 
med grisproduktion minskat från 6,7 till 2,4 kg per hektar – en minskning med 
64 %! Studerar man enskilda in- och utförselposter framgår det att foder i form av 
kraftfoder och spannmål minskat medan utförseln ökat både i form av animalier 
och i form av vegetabilier. Produktionen har med andra ord effektiviserats. 

På 701 undersökta mjölkgårdar sjönk fosforöverskottet från 3,2 till 2,9 kg per ha 
medan 563 växtodlingsgårdar redan från början hade ett fosforunderskott som i 
princip förblev oförändrat mellan beräkningarna. Underskottet på växtodlings-
gårdarna var drygt 2 kg per ha. 

Vad krävs då för att nå en effektiv produktion? Sammanfattningsvis handlar det 
till stor del om  

a) väl avvägda insatser i rätt tid och  

b) en balanserad näringstillförsel till växter och djur.  

För fosfor kan flera av de åtgärder som beskrivs längre fram i kapitlet komma i 
fråga. Det gäller t.ex. 

• Anpassad fosforgödsling 

• Jordbearbetning vid rätt tidpunkt 

• Spridning av stallgödsel och mineralgödsel vid rätt tidpunkt  

• Myllning/nedbrukning av stallgödsel och mineralgödsel 

• Anpassad utfodring 

• Nedbrukning av gröngödslings- och fånggrödor med rätt teknik 

Även inom animalieproduktionen är det viktigt med en effektiv produktion. Av 
den näring som djuret får i sig via fodret går en del åt till underhåll, dvs. grund-
läggande funktioner som matsmältning, att röra sig och att hålla värmen. I låg-
producerande besättningar tar det längre tid att få fram samma mängd produkt och 
det går därför åt mer underhållsfoder med ett totalt sett större spill som följd. 

Foderomvandlingsförmågan påverkas också av fodrets sammansättning. Ett foder 
som är så optimalt sammansatt som möjligt med avseende på djurens behov bör 
eftersträvas. Även vissa tillsatser och processtekniker, t.ex. pelletering, kan på-
verka foderomvandlingsförmågan. Foderutnyttjandet kan också förbättras genom 
bättre miljöbetingelser för djuren och minskat foderspill. Anpassad utfodring med 
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högkvalitativa näringskällor, pelletering, rätt förmalningsgrad på spannmål och 
väl fungerande foderautomater som minimerar spillet är åtgärder som alla bidrar 
till att förbättra foderutnyttjandet. 

Extensiva produktionsformer kan ibland vara mindre effektiva än intensiva. Lägre 
produktion per hektar eller per djur kan innebära att växtnäringsförlusterna per kg 
producerad vara blir högre. Riklig ogräsförekomst, kvävebrist eller angrepp av 
sjukdomar och skadegörare kan också medföra ett sämre utnyttjande av fosfor och 
andra växtnäringsämnen. När det gäller fosforförluster är det är dock inte givet att 
en intensiv produktion på delar av arealen och permanent träda på resten ger lägre 
förluster totalt sett, eftersom markens odlingshistorik påverkar förlusterna under 
lång tid framöver. Räknat per hektar kan intensiv produktion ge större förluster. 

En effektiv produktion är som regel också det ekonomiskt optimala för lant-
brukaren – den gynnar alltså samtidigt både plånboken och miljön. 

Anpassad fosforgödsling 

För fosfor är sambandet mellan tillförsel, grödans upptag och förlusternas storlek 
inte lika tydligt och enkelt som för kväve. Klimat, topografi, jordart, pH-värde, 
brukningsmetoder och när och hur gödslingen sker kan många gånger ha väl så 
stor betydelse för hur stora förlusterna blir. På ett specifikt fält med sina givna 
klimatförhållanden och förutsättningar i övrigt kan man dock på goda grunder 
anta att risken för fosforförluster ökar vid höga P-AL-tal. Ekonomiskt finns det 
heller ingen anledning att tillföra mer fosfor än vad grödorna behöver. På lång sikt 
bör balans mellan tillförsel och bortförsel eftersträvas. Vid vilken P-AL-nivå detta 
ska ske och till vilka grödor fosforn ska ges får avgöras av behovet hos de grödor 
som ingår i växtföljden. Några exempel på olika grödors underhålls-P-AL samt 
bortförsel av fosfor med en normal skörd anges i tabell 8. Underhålls-P-AL på-
verkas av prisrelationen mellan gröda och fosforgödselmedel. Värdena i tabellen 
är beräknade utifrån ett fosforpris på 40 kr/kg. 

Tabell 8. Underhålls-P-AL samt bortförsel av fosfor med en normal skörd för några olika 
jordbruksgrödor. 

Gröda Skördenivå, 
ton/ha 

Underhålls-
P-AL 

Bortförsel med en 
normal skörd, kg/ha

Korrigering per ton 
skördeavvikelse, kg/ha

Höstsäd 6 2 19 3 

Vårsäd 5 4 17 3 

Höstoljeväxter 3 6 18 6 

Våroljeväxter 2 6 12 6 

Slåttervall (ts) 6 2 14 3 

Fodermajs (ts) 10  26 3 

Potatis 35 8 17 0,5 

Sockerbetor 45 8 18 0,5 
 

Att fosfor rör sig genom markprofilen i lerjordar är numera väl känt. Många ler-
jordar är också täckdikade, vilket gör ett det finns en betydande risk för att fosfor 
förloras genom dräneringsledningarna om jorden intill ledningarna har hög fosfor-
halt. 
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I en norsk fältstudie undersöktes fosforinnehållet i markprofilen på 9 olika platser 
i ett lerjordsområde där olika gödslingsstrategier resulterat i olika P-AL-tal i mat-
jorden. Grödan var en oplöjd vall.  

Generellt var P-AL-talen högre på dräneringsdjup än i matjorden. Relationen 
mellan P-AL-tal och totalfosforhalt var också högre i alven än i det övre lagret vid 
jämförbara P-AL-värden, vilket tyder på att fosforn var mer tillgänglig på djupare 
nivåer. Fosforhalten (mätt som P-AL) minskade från markytan och ner till cirka 
40 cm djup för att därefter öka nästan linjärt med djupet. De högre P-AL-talen i 
alven antogs vara ett resultat av att partikulär fosfor transporterats ner genom 
sprickor och makroporer. 

I en svensk studie där markprofiler från 5 olika platser undersöktes kunde man 
konstatera att gödslingshistoriken påverkade fosforinnehållet ned till ca 40 cm 
djup. Två av fem gödslade jordar (en lerjord och en sandjord) uppvisade samma 
mönster som i den norska studien, dvs. ökande P-AL i alven, medan de övriga tre 
hade lågt P-AL i alven. En jämförelse mellan Olsen-P och P-AL visade också att 
extraktionsmetoden hade viss betydelse för resultatet. 

I det nuvarande svenska regelverket finns bestämmelser som begränsar fosfor-
tillförseln via stallgödsel och andra organiska gödselmedel till högst 22 kg per ha 
och år i genomsnitt för hela spridningsarealen. Det finns också speciella regler 
som styr hur mycket fosfor som får tillföras via avloppsslam. Läs mer om dessa 
bestämmelser i avsnittet Vad säger lagen? på s. 97. 

Jordbruksverket ger varje år ut riktlinjer för gödsling och kalkning. Riktlinjerna 
syftar till att åstadkomma en balanserad gödsling och utgör ett viktigt underlag för 
rådgivningen. Läs mer om rekommendationer för fosforgödsling i Riktlinjer för 
gödsling och kalkning 2008 (rapport 2007:22). 

Att anpassa fosforgödslingen till markens P-AL-tal och grödans behov gynnar 
samtidigt både plånboken och miljön. Det innebär normalt ingen extra kostnad 
utom i de fall man har ett överskott av stallgödsel som man måste betala för att bli 
av med. Transport av stallgödsel till ett mer avlägset fält på den egna gården kan 
också innebära en viss merkostnad. Markkarteringen kostar också en del pengar, 
men den kostnaden tjänar man snart in på bättre anpassad gödsling. Dessutom 
finns det möjlighet att söka miljöersättning för Miljöskyddsåtgärder där mark-
kartering ingår som en åtgärd. Det årliga stödbeloppet är 200 kr/ha upp till 50 ha 
och därefter 80 kr/ha för areal inom intervallet 50-300 ha. När det gäller inköpt 
mineralgödsel torde det inte finnas någon lantbrukare som med dagens priser 
lägger på mer än nödvändigt. Under det senaste året har priset på mineralgödsel-
fosfor stigit från 12 till 40 kr/kg! 

Har man ett överskott av fosfor i form av stallgödsel kan det med dagens höga 
mineralgödselpriser vara lönsamt att sälja eller avyttra den till någon granne som 
saknar egen gödsel.  

Kombisådd 

Kombisådd innebär att sådd och gödsling sker med samma maskin i samma 
arbetsoperation. Speciella gödselbillar placerar mineralgödseln i marken mellan 
varannan sårad och något djupare än utsädet. Detta förfarande innebär förutom 
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tidsvinsten också ett bättre växtnäringsutnyttjande, minskad konkurrens om växt-
näringen från ogräs och minskad risk för förluster via ytavrinning. Fosforn i 
fosforhaltiga gödselmedel binds snabbare till markpartiklarna och blir därmed 
mindre utsatt för förluster. 

Störst fördelar har kombisådden på lerjordar i försommartorra områden, dvs. i 
östra Mellansverige. På jordar med moränkaraktär kan kombisådden vara svår att 
genomföra på grund av för stora påkänningar på utrustningen. Det är därför inte 
troligt att kombisådden kommer att ta över helt på denna jordtyp. På stora gårdar 
med stor andel vårsådd areal kan kapaciteten vara en flaskhals utifrån tillgången 
på traktorer och personal och på små gårdar med begränsad areal kan ekonomin 
sätta käppar i hjulet. 

Reducerad jordbearbetning 

Med reducerad jordbearbetning avses mindre omfattande och/eller grundare 
bearbetning än vid traditionell såbäddsberedning med plöjning och 2-3 efter-
följande harvningar. Vid plöjningsfri odling utelämnas plöjningen helt och ersätts 
av bearbetning med tallriksredskap eller kultivator. I vissa fall sker sådden direkt 
utan föregående bearbetning, s.k. direktsådd. Det finns också system där man 
väljer att plöja ibland (t.ex. efter vissa förfrukter), plöjer med ett grundare 
bearbetningsdjup än normalt eller sår direkt i anslutning till plöjning med tilt-
packare eller tiltskärare, s.k. plogsådd. 

En viktig anledning till att minska på jordbearbetningen är att kostnaderna blir 
lägre. Samtidigt kan det dock innebära en risk för lägre skörd och ökat behov av 
kemisk bekämpning av ogräs, svampsjukdomar och skadegörare, speciellt i en-
sidiga, stråsädesdominerade växtföljder. Från klimatsynpunkt är det positivt om 
den energikrävande jordbearbetningen kan minskas och dieselförbrukningen 
därmed reduceras. 

Från fosforsynpunkt har reducerad jordbearbetning både för- och nackdelar. 
Genom att skörderester i större utsträckning lämnas kvar på markytan ökar in-
filtrationen och mer vatten binds i marken för efterföljande grödor. Beroende på 
gröda kan erosionsförlusterna reduceras med 30-90 %. För varje ton jord som inte 
lämnar fältet kan man räkna med att fosforförlusterna minskar med minst 50 g. 

Växtrester som lämnas kvar på markytan kan emellertid öka förlusterna av löst, 
reaktiv fosfor. Löst fosfor skapar betydligt större problem i de flesta vatteneko-
system än partikelbunden fosfor beroende på den höga tillgängligheten. Utebliven 
jordbearbetning innebär också att markens makroporer lämnas obrutna i mat-
jorden. Det har visat sig i flera studier att fosforförlusterna blir mindre i bearbetad 
jord än i ostörd jord, även om det finns exempel där jordbearbetningen inte haft 
denna effekt. Reducerad jordbearbetning som utförs under olämpliga förhåll-
anden, dvs. när marken är blöt, kan också orsaka markpackning som leder till 
ökade problem med fosforförluster 

Reducerad jordbearbetning är främst aktuell inför sådd av höstsäd. Åtgärden 
tillämpas redan i varierande grad beroende på gröda och område. Beträffande 
nuvarande omfattning och framtida potential hänvisas till motsvarande avsnitt i 
kapitlet om åtgärder mot kväveförluster. 
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Minskad markpackning 

Den pågående storleksrationaliseringen inom jordbruket med allt större och tyngre 
maskiner som kanske inte alltid körs vid en optimal tidpunkt innebär en påtaglig 
risk för skadlig markpackning. När marken packas förstörs markstrukturen och 
infiltrationskapaciteten minskar samtidigt som rötterna får svårare att tränga ner 
och grödan utvecklas sämre. Dålig infiltrationskapacitet medför ökad risk för yt-
avrinning och kanaliserade flöden, vilket ger större fosforförluster, särskilt om 
jordaggregaten samtidigt ältats sönder eller förstörts på annat sätt. Grödans upptag 
av kväve, fosfor och andra näringsämnen blir också lidande, vilket leder till ett 
sämre växtnäringsutnyttjande totalt sett. Lerjordar är särskilt packningskänsliga, 
men även andra mineraljordar med lågt innehåll av organiskt material kan ta 
skada. 

För att undvika skadlig markpackning är det viktigt att: 

• Köra under lämpliga förhållanden, dvs. undvika att köra när det är blött i 
marken. 

• Inte ha större och tyngre maskiner än nödvändigt. 

• Använda bra däcksutrustning som tillåter lågt ringtryck vid körning i fält. 

• Om möjligt fördela ut vikten på flera axlar om tunga maskiner måste 
användas. 

Bra dränering är en viktig förutsättning för att kunna komma ut i tid och köra 
under lämpliga förhållanden. Däcksutrustningen påverkar främst packningen i 
matjordsskiktet medan packningen i alven bestäms av ekipagets totalvikt och 
axelbelastning/hjullast. Alvpackning kan ta mycket lång tid att reparera. 

Ett annat sätt att tackla problemet är att använda fasta körspår. Maskinernas 
arbetsbredd måste då anpassas till det valda avståndet mellan körspåren. 

Den faktiska effekten av minskad markpackning på fosforförlusterna är svår att 
kvantifiera. Det finns dock forskningsresultat som visar att sviterna av mark-
packning vissa år har lett till förhöjda fosforförluster. Kostnaden kan bestå i 
investeringar i bättre däcksutrustning, boggi m.m., men den betalar sig ofta på sikt 
genom ökade skördar. 

Minskad markpackning gynnar grödans utveckling generellt och bidrar därmed 
också till ett bättre kväveutnyttjande. Samtidigt är det ett viktigt led i arbetet med 
att bevara åkermarken som en resurs för framtiden. 

SLU har utvecklat ett markstrukturtest som finns i två versioner, en enklare och en 
mer omfattande. Den enklare varianten, Hur mår din jord?, består av tre delar; 
allmänna frågor, ett fälttest där man gräver en grop och en sammanställning av 
resultaten. Den mer omfattande versionen av testet görs i 10 steg. Där ingår bl.a. 
att titta på mullhalt, förtätade skikt och växtrester, pröva jordmotståndet genom ett 
spadtest, räkna maskantalet i en spadfull jord samt maskgångar och större porer på 
en viss yta, beskriva synlig struktur och brottytor i jordklumpar och studera växt-
rötternas utseende. Slutligen görs ett infiltrationstest. Närmare beskrivning och 
instruktioner finns på www-mv.slu.se/MSI och  http://hy.mv.slu.se.  



 

 

 

80

Jordbearbetning vid rätt tidpunkt 

Senarelagd jordbearbetning på hösten och vårbearbetning är effektiva sätt att 
minska kväveförlusterna, men kan innebära risk för större fosforförluster och 
sänkt skörd om de tillämpas fel. Det finns med andra ord en målkonflikt mellan 
kväve- och fosforförluster när det gäller tidpunkten för jordbearbetning på hösten. 
Med hänsyn till kväveförlusterna bör jordbearbetningen ske så sent som möjligt, 
men med hänsyn till fosforförlusterna är det viktigt att den utförs under tjänliga 
förhållanden. Vilken aspekt som bör överväga får avgöras med hjälp av sunt 
förnuft från fall till fall. 

Jordbearbetning under ogynnsamma förhållanden, dvs. när marken är blöt, kan 
leda till att markstrukturen förstörs. Problemet är störst på lerjordar. På lerjordar 
är det alltså viktigt att jordbearbetningen sker under tjänliga (= någorlunda torra) 
förhållanden. Bearbetning under tjänliga förhållanden gynnar också grödans ut-
veckling och växtnäringsupptag. 

Effekten på fosforförlusterna är svår att kvantifiera. Att bearbeta marken under 
tjänliga förhållanden innebär vanligtvis ingen extra kostnad för lantbrukaren, 
snarare tvärt om eftersom slirning och bränsleförbrukning minskar. Det som 
möjligen kan öka kostnaderna är om det krävs investeringar i större maskin-
kapacitet för att hinna utföra arbetet i rätt tid. 

Växtplatsanpassad odling (”Precisionsjordbruk”) 

Växtplatsanpassad odling, stundom även kallad precisionsodling eller precisions-
jordbruk, innebär att gödsling och övriga odlingsåtgärder anpassas till grödans 
behov inte bara på fältnivå utan också inom fältet. Ofta sker detta med hjälp av 
GPS (Global Positioning Systems) och GIS (Geographic Information Systems), 
men det är också möjligt att i viss mån anpassa åtgärderna på olika delar av ett fält 
manuellt utan avancerade tekniska hjälpmedel. Problemet är att man sällan ser 
med blotta ögat hur stora inomfältsvariationerna i verkligheten är. 

Gödslingen kan t.ex. anpassas efter markkartan eller efter förväntad skörd, som 
bestämts genom skördekartering. Genom mätning av grödans färg och biomassa 
on-line i fält med N-sensor är det möjligt att styra kvävegödslingen efter grödans 
behov. Läs mer om detta i kapitlet om åtgärder mot kväveförluster. 

I framtiden kan det också bli möjligt att styra gödsling, bekämpning, jordbearbet-
ning och andra insatser efter risken för förluster på olika delar av ett fält. Kanske 
ska man inte fosforgödsla alls intill ytvattenbrunnar eller på starkt sluttande mark. 
Behovsanpassade skyddszoner skulle också kunna programmeras in utifrån fältets 
topografi och risken för ytavrinning och ”sparas” automatiskt vid jordbearbetning. 

Nyttan av växtplatsanpassad odling när det gäller att minska fosforförlusterna 
beror på vilka tillämpningar tekniken kan få i framtiden. I dagsläget är det främst 
fråga om att styra fosforgödslingen efter mark- och/eller skördedata. Tidigare har 
det varit svårt att få ekonomi i precisionsodlingskonceptet, men med dagens höga 
mineralgödselpriser blir läget ett annat. Växtplatsanpassad odling har hittills varit 
förbehållet maskinstationer och större gårdar med uttalat intresse för teknik, men 
kommer troligen att få ökad utbredning i framtiden. 
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Anpassad utfodring 

Hos djur som växer eller som producerar ägg, mjölk eller kött byggs en del av 
näringsämnena som intas via fodret in i kroppen eller i produkterna. Fosfor och 
kväve som inte tas upp av djuren hamnar i gödsel och urin. En onödigt stor fosfor-
utfodring ökar stallgödseln fosforinnehåll, vilket kan vara ett problem om till-
gången på spridningsareal är begränsad. 

Överutfodring av fosfor i mjölkkobesättningar är troligen ganska vanligt. Ett skäl 
är att man ofta ger lite extra fosfor ”för säkerhets skull”, ett annat kan vara att 
vissa ”nya” fodermedel, t.ex. rapskaka och biprodukter från etanolframställning, 
innehåller mycket fosfor. Genom att anpassa fosforinnehållet i mjölkkornas foder-
stat till gällande rekommendationer kan man minska överskottet samtidigt som 
produktionen bibehålls. Med nuvarande utfodringsnorm och fosforhalter i våra 
vanligaste fodermedel är det mycket liten risk att komma ner till skadligt låga 
fosfornivåer. Minskad överutfodring med fosfor sparar också pengar åt lant-
brukaren eftersom fosforn är en dyr komponent i mineralfodret.  

Förutsättningar för en väl anpassad foderstyrning är väl fungerande utfodrings-
normer, analyser av mjölk och foder, foderberäkningssystem samt utfodrings-
system som möjliggör foderstyrning rent tekniskt, t.ex. datafodervagnar eller 
transpondersystem. Renodlade fullfodersystem ger ofta begränsade möjligheter att 
variera fodrets sammansättning. 

För svin och fjäderfä kan tillsats av enzymet fytas förbättra fosforns smältbarhet 
genom att fytatbunden fosfor (vilket är större delen av fosforn i spannmål) blir 
mer tillgänglig. Samma effekt kan delvis uppnås genom blötläggning av fodret. 
Blötläggningen leder till att naturligt förekommande fytas i spannmålen frigörs. 
Försöksresultat har visat att man genom fytastillsats kan minska mängden fosfor i 
träck från svin med 25-30 %. Samtidigt förbättras tillväxt och foderomvandling 
och behovet av oorganisk fosfor minskar. Värmebehandlingen som ingår vid 
pelletering av foderblandningar kan minska effekten av både endogent och tillsatt 
fytas. I fjäderfäfoder frångår man mer och mer användningen av fytas eftersom 
det visat sig ge problem med djurhälsan. 

Djurens behov av näring förändras under produktionscykeln. Fasutfodring är en 
metod att anpassa utfodringen efter de ändrade behoven genom att foderbland-
ningar med olika sammansättning används under olika stadier av produktions-
cykeln. 

En anan faktor som påverkar hur mycket näringsämnen som finns i gödseln är 
djurets foderomvandlingsförmåga, dvs. hur många kg foder det går åt per kg 
tillväxt eller per producerat kg mjölk eller ägg. Läs mer om detta i avsnittet 
Effektiv produktion på s. 75. 

Tillsats av gips till flytgödsel 

I Finland har det gjorts försök med att tillsätta gips (CaSo4·2H2O) och 
magnesiumoxid (MgO) till svinflytgödsel för att fälla ut löst fosfor och få den att 
sedimentera och anrikas i den nedre delen av lagringsbehållaren. Löst fosfat kan 
fällas ut med hjälp av järn (Fe), aluminium (Al) eller kalcium (Ca), men i förening 
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med järn och aluminium blir fosforn så hårt bunden att växttillgängligheten be-
gränsas. 

Genom gipstillsatsen kunde fosforhalten i de övre två tredjedelarna av behållaren 
minskas från1,05 till 0,13 kg/ton medan innehållet av totalfosfor i den nedre 
tredjedelen efter fällningen uppgick till 3,1 kg/ton. Mängden gips som tillsattes 
var < 0,7 %. Ambitionen är att metoden ska ge bättre möjligheter att behovsan-
passa fosforgödslingen på djugårdar genom att den övre, tunnflytande fraktionen 
kan användas som NK-gödselmedel på fält där fosforbehovet är litet eller 
obefintligt. Kostnaden för att transportera fosfor i den undre, fosforrika fraktionen 
till andra gårdar eller mer avlägset belägna fält skulle också bli lägre. Metoden är 
dock ännu på försöksstadiet och det är osäkert hur den fungerar i praktiken, om 
det bildas sediment som inte går att pumpa upp ur behållaren etc. 

Spridning av stallgödsel och mineralgödsel vid rätt tidpunkt 

För att skapa förutsättningar för ett bra växtnäringsutnyttjande bör spridnings-
tidpunkten för både stallgödsel och mineralgödsel anpassas så att växtnäringen 
finns tillgänglig precis när grödan behöver den. Detta är särskilt viktigt för kväve 
men gäller även för fosfor. Med tanke på risken för fosforförluster är det dessutom 
angeläget att spridningen anpassas till årstid och väderlek så att fosforn inte ligger 
kvar obunden på markytan när det kommer nederbörd som resulterar i ytavrinning 
eller makroporflöde. Spridning på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller 
frusen mark är andra ”högriskbeteenden” som bör undvikas. Fosforhaltiga gödsel-
medel bör om möjligt spridas vid tidpunkter då det inte finns något överskotts-
vatten i marken. Ska stallgödsel spridas på hösten bör detta göras så tidigt som 
möjligt. Det innebär att det finns en viss målkonflikt mellan kväve- och fosfor-
förluster när det gäller tidpunkten för stallgödselspridning på hösten. Med hänsyn 
till kväveförlusterna bör spridningen ske så sent som möjligt, men med hänsyn till 
fosforförlusterna är det viktigt att den utförs under tjänliga förhållanden när jorden 
är någorlunda torr. Vilken aspekt som bör överväga får avgöras med hjälp av sunt 
förnuft från fall till fall. 

Fosfor bör i första hand tillföras till varje gröda. Vid lågt behov eller vid tillförsel 
av stallgödsel kan det av praktiska skäl vara aktuellt att gödsla för mer än ett år. 
Fosforn bör då i första hand ges till de grödor i växtföljden som har störst behov 
och därmed ger bäst ekonomiskt utbyte av fosforgödslingen (se tabell 8). Till 
sockerbetor, potatis och majs kan det vara en fördel att tillföra en extra grödas be-
hov. Detta ska givetvis beaktas vid gödsling av efterföljande grödor i växtföljden. 
Både höstgödsling och gödsling för mer än ett års behov kan innebära ökad risk 
för fosforförluster, särskilt om gödseln inte myllas eller brukas ned. Förråds-
gödsling bör därför om möjligt undvikas. 

Det svenska regelverket för gödselhantering innehåller bestämmelser som be-
gränsar möjligheterna att sprida gödsel vid olämpliga tidpunkter. Stallgödsel och 
andra organiska gödselmedel får t.ex. inte spridas under tiden från 1 december till 
28 februari om inte gödseln brukas ned samma dag. I känsliga områden råder 
totalt spridningsförbud från 1 januari till 15 februari (mineralgödsel från 1 nov-
ember). I känsliga områden är det också, med något undantag, förbjudet att sprida 
gödsel på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. 
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Läs mer om bestämmelserna kring spridningstidpunkt m.m. i avsnittet Vad säger 
lagen? på s. 98.  

De kostnader som kan uppstå för att sprida gödseln vid rätt tidpunkt är främst 
förknippade med investeringar i ökad lagringskapacitet för stallgödsel. 

Tillräcklig lagringskapacitet för stallgödsel 

Tillräcklig lagringskapacitet för stallgödsel är en förutsättning för att kunna sprida 
gödseln vid rätt tidpunkt. 

För flertalet gårdar i Sverige med djurhållning av någon omfattning krävs 10 
månaders lagringskapacitet för svin- och fjäderfägödsel och 8 månaders lagrings-
kapacitet för nötgödsel. Läs mer om vilka krav som ställs i olika delar av landet 
för olika djurslag och besättningsstorlekar i avsnittet Vad säger lagen? på s. 63. 

Även om de formella kraven på lagringskapacitet inte ändras finns det goda skäl 
att genom rådgivning försöka påverka jordbrukare att vid byggnation av gödsel-
behållare satsa på åtminstone 2 månaders ”överkapacitet”. Marginalkostnaden per 
m3 lagringsutrymme (ca 130 kr/m3) är måttlig jämfört med de positiva effekterna 
av ökad flexibilitet och möjligheter till bättre kväveeffekt. Det kostar betydligt 
mer att tvingas bygga ut i ett senare skede när behållaren redan är klar. 

Myllning/nedbrukning av stallgödsel och mineralgödsel 

Omedelbart efter spridning är mineralgödselfosforn och en stor del av stallgödsel-
fosforn löst i markvätskan och kan följa med eventuellt överskottsvatten via ut-
lakning eller ytavrinning. Det är därför viktigt att skapa god kontakt mellan fos-
forn och markpartiklarna vid eller snarast efter spridningen. Ett försök i England 
visade att nedbrukning och inblandning av flytgödsel efter spridning på hösten 
minskade fosforförlusterna med 60 % jämfört med om gödseln fick ligga kvar på 
ytan. I danska försök med jordkolonner innebar myllning av nötflytgödsel till 
8 cm djup att fosforförlusterna på leriga jordar (14 och 22 % ler) halverades 
medan förlusterna på en lättare jord (10 % ler och 73 % sand) inte påverkades 
nämnvärt. Förlusterna på den lättare jorden var å andra sidan låga oavsett sprid-
ningsmetod. Gödselgivan i försöken var 30 ton/ha. 

Genom att mylla eller bruka ned stallgödsel snabbt kan man också minska kväve-
förlusterna via ammoniakavgång. Vid spridning av flytgödsel på vall bidrar yt-
myllning även till bättre foderhygien genom att risken för klostridiesporer i ensi-
laget minskar. Till nackdelarna hör förhållandevis hög kostnad, stort dragkrafts-
behov och begränsad arbetsbredd. Tekniken passar inte heller på alla jordar. 
Exempelvis kan det vara svårt att få gödseln att tränga ned när marken är hård, 
t.ex. vid spridning till vall på lerjord sommartid. Moränjordar med riklig stenföre-
komst kan leda till skador och ökat slitage på maskinerna. 

Myllningsaggregat för flytgödsel och urin finns i flera olika utföranden. Beroende 
på arbetssätt skiljer man mellan djupmyllning och ytmyllning. Tre varianter av 
ytmyllningsaggregat visas i bild 4. 
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Bild 4. Olika typer av ytmyllningsaggregat. a) Öppen ytmyllning med en v-formad skivbill, 
b) Gödselstråle med högt tryck (DGI) och c) Öppen ytmyllning med två v-ställda skivor. 
Illustration: Kim Gutekunst, JTI 

 

Enligt gällande regelverk ska stallgödsel och andra organiska gödselmedel som 
sprids under tiden 1 december - 28 februari brukas ned samma dag. Dessa bestäm-
melser gäller i hela landet. I Blekinge, Skåne och Hallands län ska stallgödsel som 
sprids på obevuxen mark myllas eller brukas ned inom 4 timmar. Den sistnämnda 
regeln har främst tillkommit för att begränsa ammoniakförlusterna, men kan 
troligen fylla en viss funktion även från fosforsynpunkt. 

Kostnaden för ytmyllning eller nedbrukning varierar beroende på maskinernas 
årliga användningstid och förutsättningarna i övrigt. Om en efterföljande jord-
bearbetning ändå ska göras behöver merkostnaden för att göra den snabbt inte bli 
särskilt stor. Merkostnaden för ytmyllning jämfört med bredspridning varierar 
från 7-8 kr/ton om man anlitar en maskinstation och uppåt beroende på hur 
mycket gödsel som hanteras och sprids årligen. Vid en normal gödselgiva på 20-
25 ton/ha motsvarar det från ca 150-200 kr/ha och uppåt. 

Skyddsavstånd vid gödselspridning och jordbearbetning 

Vid gödselspridning och jordbearbetning nära fältkanter i anslutning till sjöar, 
vattendrag och öppna diken är det lätt hänt att en del gödsel och jord hamnar i 
sluttningen ner mot vattenbrynet eller, än värre, direkt i vattnet. Detta leder förstås 
till oönskade fosforförluster. Miljön belastas samtidigt som värdefull växtnäring 
går förlorad till ingen nytta. 

Ett förhållandevis enkelt sätt att minska risken för att gödsel och jord sköljs ut i 
sjöar och vattendrag är att hålla ett visst skyddsavstånd vid gödselspridning och 
jordbearbetning nära fältkanter vid sjöar, vattendrag och öppna diken, men också 
intill dräneringsbrunnar etc. Hur stort avståndet behöver vara varierar beroende på 
vilken spridningsteknik man använder, men grundregeln är att ingen gödsel ska 
hamna utanför fältet och att man vid jordbearbetningen ska lämna en obearbetad 
remsa som är tillräckligt bred för att hindra jord från att rasa eller rinna ner i 
sluttningen mot vattenbrynet. 
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I ett förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nitratdirektivet kommer det 
sannolikt att bli krav på minst 2 m skyddsavstånd vid spridning av gödsel intill 
sjöar och vattendrag. Läs mer om detta i avsnittet Regler för lagring och spridning 
av gödsel på s. 21. 

Det finns dåligt med försöksresultat som belägger nyttan av att hålla skydds-
avstånd, men ett räkneexempel kan visa på potentialen när det gäller fosfor: Om 
en lantbrukare sprider P20 med centrifugalspridare i givan 100 kg/ha och 1 kg 
(1 % av gödseln) hamnar i ett intilliggande vattendrag innebär det att fosfor-
förlusterna från fältet ökar med ca 50 %! 

Kostnaden för att hålla skyddsavstånd vid gödsling kan beräknas som skillnaden i 
täckningsbidrag mellan gödslad och ogödslad mark för den aktuella arealen. Det 
innebär också ett visst merarbete att stänga av gödselutmatningen vid kombisådd, 
använda kantspridningsutrustning på centrifugalspridare etc. Kostnaden varierar 
därmed beroende på fältform, gröda, skördenivå, vilken typ av utrustning man 
använder vid gödselspridning m.m.  

Höst- och vinterbevuxen mark (”Grön mark”) 

Höst- och vinterbevuxen mark kan ha både positiva och negativa effekter på 
fosforförlusterna. Om marken är bevuxen vintertid minskar risken för erosions-
förluster. Man kan därför tänka sig att bruket av fånggrödor och höst- och vinter-
bevuxen mark också skulle kunna ha en reducerande effekt på fosforförlusterna. 
Detta skulle ske dels genom minskad ytavrinning och erosion, dels genom att 
grödan tar upp fosfor och förbättrar markens infiltrationskapacitet. Studier har 
visat att en fånggröda som tillåts växa under förhållandevis lång tid kan binda 10-
30 kg fosfor per hektar i ovanjordisk biomassa.  

Utfrysning av löst, reaktiv fosfor från växtceller är dock en risk som inte kan för-
summas under svenska klimatförhållanden. I flera studier har det uppmärk-
sammats att fosforförlusterna kan öka när grödan fryser, cellerna sprängs och löst 
fosfor frigörs som kan följa med avrinnande vatten. Samma sak kan inträffa när en 
fånggröda bryts kemiskt eller mekaniskt. 

Enligt dagens regelverk krävs minst 60 % höst- och vinterbevuxen mark i Skåne, 
Halland och Blekinge och minst 50 % i övriga Götaland. Dessa regler har till-
kommit för att minska risken för kväveutlakning. På senare år har dock andelen 
höst- och vinterbevuxen mark varit betydligt högre (närmare 80 % i Götaland som 
helhet), varför det har diskuterats om reglerna fyller någon funktion. Mer informa-
tion hittar du i avsnittet Vad säger lagen? i kapitlet om kväveförluster. 

För odling av fånggrödor och vårbearbetning lämnas i vissa delar av landet miljö-
ersättning med 800 respektive 300 kr/ha. Om båda åtgärderna utförs samtidigt blir 
den totala stödnivån 1 300 kr/ha. Läs mer om detta i avsnittet Fånggröda och vår-
bearbetning i kapitlet om åtgärder mot kväveförluster. 

Nedbrukning av gröngödslings- och fånggrödor med rätt teknik 

Om en kraftig gröngödslingsgröda plöjs ner på hösten kan detta resultera i stora 
fosforförluster, särskilt på lerjordar. Grönmassan innehåller lättillgänglig fosfor 
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som behöver komma i kontakt med jorden för att bindas till markpartiklarna. 
Genom att blanda växtrester och jord före plöjningen kan man, om inte förhindra 
så i varje fall reducera förlusterna. 

Ett annat och kanske ännu bättre sätt att tackla problemet är att skörda grödan för 
att sedan återföra växtnäringen i ett senare skede i form av t.ex. rötrest från bio-
gasframställning, kompost eller stallgödsel. På så sätt är det möjligt att styra till-
förseln till tidpunkter då det finns en gröda som kan ta upp näringen. 

Ändrad grödfördelning 

Olika grödor har olika krav på P-AL-tal i marken och fosfortillförsel via gödsling. 
Till de mera krävande grödorna hör potatis, sockerbetor, majs och grönsaker.  

Mätdata från observationsfält inom den svenska miljöövervakningen visar att 
skillnaderna i kväve- och fosforförluster kan vara stora beroende på markförut-
sättningar, klimat och vilka grödor som odlas. Två exempel: 

Fält  Dominerande grödor  N-förlust P-förlust 

M 3 Majs, potatis, sockerbetor, korn 74,1 kg/ha 1,47 kg/ha 

E 20 Höstvete, havre, korn, vall  7,3 kg/ha 0,25 kg/ha 

Värdena utgör långtidsmedelvärden. De genomsnittliga kväve- och fosforför-
lusterna för svensk åkermark uppgår som tidigare nämnts till 22 respektive 
0,4 kg/ha och år. 

Majs gödslas ofta med mycket stallgödsel samtidigt som extra fosfor tillförs via 
mineralgödsel. Enligt gängse uppfattning inom rådgivningen menar man att 
majsen behöver dessa höga fosforgivor för att avkasta bra och ge en tillräckligt 
hög kolvandel. Bortförseln med grödan är dock inte större än 26 kg per ha vid en 
ts-skörd på 10 ton. Om majs odlas år efter år på samma skifte leder det till en stor 
anrikning av fosfor i marken, vilket inte är bra med tanke på risken för förluster. 
Även kväveförlusterna riskerar att bli stora vid en sådan odling med mycket jord-
bearbetning (hackning), årligen återkommande höga stallgödselgivor och ingen 
gröda som står kvar över vintern. 

Majs kan förvisso ersättas av vall som grovfoder, men lösningen är annars inte att 
sluta odla fosforkrävande grödor. Lantbrukarna måste odla det som marknaden 
efterfrågar vare sig det är till foder, livsmedel eller energiändamål. Det man kan 
göra är att: 

• Lägga in de fosforkrävande grödorna i en växtföljd där det totalt sett över 
växtföljden råder balans mellan tillförsel och bortförsel. 

• Tillföra fosforn på ett smartare sätt, t.ex. radmylla den intill plantorna i 
radsådda grödor. Därigenom kan den totala tillförseln minskas samtidigt 
som fosforkoncentrationen i jorden närmast rötterna bibehålls. 

Det behövs dock ytterligare försök för att utvärdera vilken effekt detta kan ha på 
avkastning, kvalitet och fosforläckage. 
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Strukturkalkning 

Fosforförlusterna via både ytavrinning och utlakning kan minskas genom kalk-
ning. I tre finska försök, som genomförts av två olika forskargrupper, konsta-
terades att effekterna av kalk var betydligt större än effekterna av ändrade jord-
bearbetningsmetoder. Kalkhaltigt organiskt material minskade läckaget flera år 
efter tillsatsen. 

De tre försöken skiljer en del i angreppssätt vad gäller kalktillförseln, men i samt-
liga har jordkolonner hämtats från försök där plöjningsfri odling, vanlig plöjning 
+ harvning och/eller grund höstkultivering använts som jordbearbetningsmetod 
under ett antal år. Två olika lerjordar ingick i varje studie. 

Kalkning två dagar före ett simulerat regn påverkade ytavrinningen av fosfor i hög 
grad. Förlusterna av partikulär fosfor var 7-9 gånger lägre efter kalkning och av-
rinningen av löst fosfor halverades. Kalkhaltigt organiskt material i form av rest-
produkter från en boardfabrik, som hade tillförts försöksrutorna fem år innan 
läckagestudien gjordes, hade också en tydlig effekt på utlakningen genom jord-
kolonnen. 

I ett försök jämfördes jordkolonner från plöjningsfria, respektive plöjda behand-
lingar som antingen kalkats för 22 år sedan eller för sex månader sedan. Effekten 
av kalkning på förlusten av löst fosfor genom utlakning var påtaglig. I detta försök 
mättades dock jorden med vatten underifrån, vilket ger lite lägre förluster jämfört 
med regn. Det kan enligt forskarna ha minskat skillnaderna mellan jordbearbet-
ningsmetoderna, som i detta försök var marginella. 

Spridning av gips på åkermark 

I Finland har det också gjorts försök med att sprida gips på åkermark för att binda 
fosfor. Gips är en biprodukt från Yaras (f.d. Kemiras) mineralgödselframställning 
och finns att tillgå i stora mängder. Vid mineralgödselframställningen behandlas 
råfosfat med svavelsyra för att öka fosforns löslighet. Genom sitt innehåll av 
kalciumjoner (Ca2+) bidrar gipset både till att förbättra markstrukturen i lerjordar 
och till att fälla ut fosfatfosfor. Det ökar också markens elektriska konduktivitet 
och förbättrar därmed markpartiklarnas fosfatbindande förmåga. 

Resultat från laboratorieförsök med halvkilos jordkolonner visar att tillsats av 2 g 
gips per kolonn (4 g/kg jord) signifikant minskade både markens erosions-
benägenhet mätt som lakvattnets turbiditet (grumlighet) och utlakningen av orto-
fosfat på fyra av fem testade jordar. Turbiditeten minskade med 20-70 % medan 
halterna av löst, reaktiv fosfor minskade med 0-55 %. 

Metoden är främst avsedd att användas på ”hot spots”, dvs. erosionskänsliga 
jordar och jordar med hög fosforstatus, och testas nu i fullskala. En lämplig giva 
av gips bedöms vara ca 4 ton/ha med 3-4 års intervall. Ett frågetecken som 
behöver rätas ut är om gipstillsats kan leda till magnesiumbrist eftersom katjon-
balansen i marken ändras. 
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Kalkfilterdiken 

Den omgrävda och återfyllda jord som finns över en nylagd täckdikesledning 
skapar förutsättningar för en snabb fosfortransport genom marken, speciellt de 
första åren efter dikningen. En metod som utvecklats i Finland i samarbete med 
Nordkalk är den s.k. FOSTOP-metoden, som bygger på att man blandar in osläckt 
kalk (CaO) i jorden vid återfyllning av täckdiken på lerjordar. Kalkbehovet har i 
försök kunnat bestämmas till 3-8 % av jordens våtvikt. Resultatet blir en hållbar 
och porös återfyllnad som effektivt binder fosforn i genomrinnande vatten. Kalk-
filterdiket fungerar således som ett kemiskt minireningsverk. Metoden har testats i 
flera försök och i flertalet fall befunnits reducera fosforhalten i avrinnande vatten 
med mer än 80 %. Förutom fosforreningen kan kalkfilterdiken även förbättra 
dräneringens funktion på täta lerjordar. 

Medellivslängden för kalkfilterdiken har visat sig överstiga 10 år utan att renings-
effekten gått förlorad. I Sverige har metoden dock bara testats på en enda försöks-
plats och då utan att långtidseffekten kunnat följas upp. 

Räknat på 0,5 m dikesbredd och 20 m avstånd mellan dikena utgörs 2,5 % av 
jordvolymen av återfyllnadsmassor vid nydikning av en lerjord. 

Konturplöjning 

Konturplöjning innebär att jorden bearbetas vinkelrätt mot fältlutningen, dvs. 
parallellt med höjdkurvorna,. Därigenom reduceras vattnets flödeshastighet och 
transporten av jordpartiklar vid de tillfällen då det uppstår ytavrinning. Kontur-
plöjning och terrassering tillämpas i många länder där sluttande fält är vanligt 
förekommande. Det finns dock ringa erfarenhet av detta i Sverige. 

Om man plöjt vinkelrätt mot fältlutningen är det viktigt att plogtiltorna får ligga 
orörda över vintern och inte höstharvas. Detta gäller för övrigt på alla erosions-
benägna jordar oavsett bearbetningsriktning. Varje plogfåra kan magasinera en 
viss mängd vatten, och sammantaget bidrar detta till att ytavrinningen minskar 
och vattnet får längre tid på sig att infiltrera genom marken. 

På kraftigt lutande fält och fält med komplicerade sluttningsformationer kan 
konturplöjning leda till kanalisering av ytvattenflöden som kan orsaka allvarlig 
erosion. Erosionsproblemen är som störst i konkava sluttningar. Konturplöjning 
kan heller inte tillämpas på fält som lutar så mycket att traktorn riskerar att välta 
om man kör vinkelrätt mot fältlutningen. 

Beroende på fältets form och läge i förhållande till marklutningen kan kontur-
plöjning innebära att jordbearbetningen tar längre tid och därmed blir dyrare.  

Skyddszoner längs vattendrag 

Skyddszoner längs sjöar och vattendrag kan fånga upp partikelbunden fosfor som 
annars skulle förloras genom ytavrinning eller erosion. Skyddszonerna bidrar 
också till att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och kan samtidigt 
tjänstgöra som körvägar, gångstråk och viltkorridorer. De skyddar också mot 
oavsiktlig spridning av gödsel och växtskyddsmedel utanför fältet eller, än värre, 
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direkt i vattnet. Förluster som sker via dräneringsledningarna påverkas däremot 
inte.  

Principen bygger på att vegetationen i skyddszonen minskar flödets hastighet och 
vattnet därmed har tid att infiltrera i marken. Partikelbunden fosfor hålls kvar i 
sedimentet och omvandlas delvis till lösliga former som sedan kan tas upp av 
växterna. Genom att jorden inte bearbetas undviker man också erosionsproblem i 
eller i anslutning till strandbrinken. 
 
Några forskare i Frankrike har gått igenom och granskat den kunskap som finns 
om skyddszoners kortsiktiga och långsiktiga effektivitet som fosforfälla. Några 
slutsatser från den franska studien: 

• Skyddszoner kan minska mängden partikelbunden fosfor som läcker ut i 
vattendrag med mer än 50 procent. Ytavrinningens volym kan minska med 
allt från 3 till 100 procent. 

• 5-15 meter är oftast en tillräcklig bredd på skyddszonen, bredare zon ger 
inte bättre effekt. 

• Mer vegetation ökar mängden partiklar som fångas upp och förhindrar 
samtidigt erosion. Det är viktigt att vegetationen är marktäckande hela året 
och perenna gräs verkar vara effektivare än en blandning av örter, träd och 
buskar. 

• Markpackning i det övre jordlagret minskar markens genomsläpplighet 
och därmed skyddszonens effektivitet. 

Det bör påpekas att den totala minskningen av fosforförlusterna ofta kan vara 
mindre beroende på proportionerna mellan löst och partikelbunden fosfor och 
mellan ytavrinning och förluster via dräneringsrören. Man har ofta en högre upp-
samling av partiklar i ett vegetationsfilter än av fosfor. Forskare i USA som 
studerade ett 9,1 m brett filter uppmätte en fosforretention på 46 % medan upp-
samlingen av partiklar i samma filter var 82 %. 

Enligt en svensk litteraturgenomgång är effektiviteten för vegetationsfilter längs 
vattendrag starkt kopplad till filtrets bredd. I en kanadensisk studie fann man att 
fosforförlusterna reducerades med 31 % i ett 2 m brett vegetationsfilter och med 
hela 89 % om filtrets bredd ökades till 15 m. Flödeshastighet, vegetationstyp och 
vegetationens täthet visade sig ha underordnad betydelse för förlusternas storlek. I 
en nordisk studie minskade totalfosforhalterna med mellan 27 och 97 % beroende 
på filtrets bredd, vilket motsvarade 0,24-0,67 kg fosfor per ha och år.  

I Norge råds lantbrukare att plantera lövträd glest i permanenta skyddszoner mot 
vattendrag. För att skyddszonerna ska vara effektiva behöver de fungera bra även 
på vintern när det mesta av avrinningen sker. Träd som växer i skyddszoner mot 
vattendrag kan hjälpa till att fånga upp näring, speciellt under vinterhalvåret då 
det mesta av fosforn förloras. I en norsk fältstudie förbättrades reningseffekten 
från 23 till 34 % av totalfosforn och från 28 till 38 % av fosfatfosforn i träd-
bevuxna skyddszoner jämfört med skyddszoner med enbart gräs. Variationerna 
mellan åren var dock stora och skillnaderna i de flesta fall inte statistiskt signi-
fikanta. 
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I teorin skulle skyddszoner kunna bli mättade med fosfor på lång sikt. Det finns 
dock inga försök som visar att detta skulle ske i praktiken. Ökningen i fosfor-
förrådet i skyddszonen verkar inte ha någon betydande effekt på fosforupptaget. 
Den långsiktiga effekten av skyddszoner som fosforfälla är fortfarande osäker, 
men att de spelar en roll när det gäller att minska diffusa fosforutsläpp är helt 
klart. 

Kostnaden för skyddszoner kan sägas bestå av tre delar: 

• anläggningskostnad (insådd m.m.) fördelad på antalet år zonen ligger 

• skillnaden i täckningsbidrag mellan att ha skyddszon och att odla den 
gröda man annars skulle ha odlat på marken 

• ev. ökad brukningskostnad för resten av skiftet i den mån skyddszonen 
utgör ett brukningshinder 

Inom landsbygdprogrammet lämnas idag miljöersättning med 1 000 kr per hektar 
för skyddszoner längs vattendrag. Zonerna ska vara mellan 6 och 20 m breda. 
Utöver miljöersättningen erhålls gårdsstöd för den aktuella arealen. Det kan 
konstateras att bidraget med dagens spannmålspriser inte på långa vägar räcker för 
att kompensera för skillnaden i täckningsbidrag. Risken är därför stor att många 
skyddszoner kommer att plöjas upp när pågående åtaganden löper ut. 

Behovsanpassade skyddszoner 

Bortsett från att de hindrar oavsiktlig spridning av gödsel utanför fältet gör 
skyddszoner bara nytta där det förekommer ytavrinning. Det innebär att dagens 
skyddszoner är tämligen ineffektiva om man bara ser till fosforförluster. Däremot 
kan de ha andra värden, t.ex. som körvägar, gångstråk, viltkorridorer och genom 
att gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. 

Från fosforsynpunkt vore det effektivare att anlägga skyddszoner på de platser i 
odlingslandskapet där det verkligen förekommer ytavrinning. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara längs vattendrag utan kan även vara i svackor, runt dränerings-
brunnar etc. Hektarkostnaden för sådana behovsanpassade skyddszoner blir 
sannolikt högre än för dagens skyddszoner genom att de i större utsträckning ut-
gör brukningshinder, men kan man uppnå större effekt på fosforförlusterna med 
hjälp av mindre areal går det ju å andra sidan att lämna en högre ersättning per 
hektar utan att totalkostnaden för den skull behöver bli högre. 

I dagsläget finns inga bidrag eller miljöersättningar till behovsanpassade skydds-
zoner. 

Minskad användning av vägsalt / Skyddszoner längs saltade vägar 

Salt från vintersaltning av vägar kan medföra en anrikning av natrium i åkerjordar 
och leda till dålig markstruktur. Detta ger ökad risk för jord- och fosforförluster 
till vattendragen.  

Nästan all halkbekämpning i Sverige utförs med natriumklorid eftersom det är ett 
billigt salt. Idag använder Vägverket cirka 250 000 ton vägsalt per år på det 
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statliga vägnätet. Saltet kan spridas av vägtrafiken samt med vind och vatten till 
närliggande åkermark. Det mesta av kloridjonerna i saltet följer avrinnande vatten 
vid snösmältning och regn. En stor del av natriumjonerna blir däremot kvar i 
marken genom jonbyte – de byter alltså plats med andra joner på markpartiklarnas 
ytor. Ackumuleringen av natrium kan vara skadlig för åkermarken genom att den 
försämrar bindningen mellan lerpartiklarna och därmed markstrukturen. Detta 
ökar risken för fosforförluster som huvudsakligen sker med jordpartiklar. 

 

Bild 5. Så här igenslammad kan åkermark bli när aggregatstabiliteten är dålig. Foto: 
Tomas Rydberg 

 
Gräsvall visade sig i försök utförda vid SLU skydda effektivt mot saltskador på 
markstrukturen. Skyddszoner längs vintersaltade vägar kan alltså mildra väg-
saltets negativa effekter på åkermark. 

Kostnaden för skyddszoner längs saltade vägar kan beräknas på samma sätt som 
för skyddszoner längs vattendrag. I dag finns inga bidrag till skyddszoner längs 
saltade vägar. 

Reglerbar dränering 

Reglerbar dränering innebär att man med hjälp av särskilda dämningsbrunnar i 
täckdikessystemet reglerar grundvattennivån på ett systemtäckdikat fält. När 
dräneringsbehovet är litet, t.ex. under växtsäsongen, kan man dämma i brunnarna 
och på så sätt förlänga vattnets uppehållstid i marken. Vattennivån kan sedan 
sänkas inför jordbearbetning, gödsling, sådd och skörd. Därmed kan vattentill-
gången i växande gröda under växtsäsongen optimeras samtidigt som den totala 
avrinningen under året minskar, vilket också ger lägre kväveförluster via utlak-
ning. Reglerbar dränering förbättrar alltså grödans vattenhushållning och minskar 
samtidigt de vattenburna kväveförlusterna. 

Sand- och mojordar lämpar sig väl för reglerbar dränering medan tyngre ler- och 
mjälajordar är mindre lämpliga. Helst ska det finnas en naturligt högt stående 
grundvattenyta eller ett tätt jordlager på 1-3 meters djup. Fältets lutning har av-
görande betydelse för möjligheten att utnyttja metoden. Lutningen avgör hur tätt 
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reglerbrunnarna behöver installeras och påverkar därmed kostnaden. Någorlunda 
plana fält är en viktig förutsättning för att reglerbar dränering ska kunna användas. 

När det gäller fosforförluster har reglerbar dränering både för- och nackdelar. Det 
minskade utflödet av vatten och en utjämning av flödestopparna talar för att 
fosforförlusterna skulle bli lägre. Å andra sidan kan en hög grundvattennivå under 
delar av året ge syrefria förhållanden i marken, vilket skulle kunna öka mängden 
löst, reaktiv fosfor som frisätts. 

Vad gäller potential och kostnader för reglerbar dränering hänvisas till beräkning-
arna i motsvarande avsnitt i kapitlet om åtgärder mot kväveförluster. 

Leca-filter i dräneringssystemet 

I Norge har det gjorts försök med Leca-filter i slutet av täckdikningssystemet för 
att minska fosforförlusterna från ”hot spots”, i detta fall jordar där återkommande 
tillförsel av broilergödsel under lång tid resulterat i mycket höga P-AL-tal (runt 
30!). Filtermaterialet som använts i försöken är Filtralite P (Leca-kulor med kalk) 
i fraktionerna 0,5-4 mm och 4-10 mm.  

Vid anläggningen av filtret gräver man ut jord ned till 1 m djup och fyller halva 
djupet med Leca-material. Den grövre Leca-fraktionen placeras vid in- och ut-
lopp. Jorden läggs sedan tillbaka så att marken kan brukas på vanligt sätt ovanpå 
filtret. Vattnet leds in och ut genom perforerade dräneringsledningar som läggs på 
tvären i början och slutet av filtret. 

Reningseffekten har i genomsnitt varit 57 % av totalfosforn med en variation från 
46-74 %. Filtrets storlek i försöket var 7 m3 för en täckdikad areal på 0,3 ha, men 
troligen kan storleken minskas eftersom vattnet var lika rent efter att ha passerat 
halva filtret som efter hela. Enligt en preliminär bedömning från Atle Hauge vid 
Bioforsk bör det räcka med 10 m3 per ha. 

Att anlägga Leca-filter i täckdikningssystemet är en dyr åtgärd som bara kan 
komma i fråga på fält med höga fosforförluster. Bäst nytta gör filtret om halterna 
av suspenderat material i ingående vatten är höga. 

Sedimentationsdammar 

Primärt är det alltid bäst att så långt det är möjligt försöka hindra att fosforn 
lämnar åkern genom förebyggande åtgärder. Om vattnet redan innehåller mycket 
suspenderat material kan man anlägga speciella sedimentationsdammar, vilket 
man sett goda resultat av i Norge.  

Sedimentation är en process som bygger på att partiklar som är tyngre än vatten 
förr eller senare sjunker till botten. Sjunkhastigheten beror på hur stor och hur 
tung partikeln är. Små partiklar sjunker långsamt och kan "sväva" i vattnet mycket 
länge – i bland flera dagar eller veckor. Tabell 9 visar jordarternas indelning efter 
partikelstorlek samt sedimenteringstid för olika partikelstorlekar i stillastående 
vatten. 



 

 

 

93

Tabell 9. Jordarternas indelning efter kornstorlek samt sedimenteringstid (= den tid det tar 
för en partikel att sjunka 1 m i stillastående vatten). 

Jordart 

Fraktion Underavdelning 

Partikelstorlek (Ø), 
mm 

Sedimenteringstid  (1 m) 
i stillastående vatten 

Grus Grovgrus 20 - 6 1 sekund 

 Fingrus 6 - 2  

Sand Grovsand 2 - 0,6 10 sekunder 

 Mellansand 0,6 - 0,2  

Mo Grovmo 0,2 - 0,06 2 minuter 

 Finmo 0,06 - 0,02  

Mjäla Grovmjäla 0,02 - 0,006 2 timmar 

 Finmjäla 0,006 - 0,002  

Lera Grovler 0,002 - 0,0006 8 dygn 

 Finler 0,0006 - 0,0002  

 
När man ska anlägga en sedimentationsfälla ska man alltid först undersöka hur 
stort flödet är i det vattendrag man vill rena. Ju större vattendrag (flöde), desto 
större damm måste man anlägga. En bra tumregel är att ytan på dammen bör vara 
ca 1 % av ytan på tillrinningsområdet. I ett längre perspektiv har en större damm 
bättre förutsättningar att fungera tillfredsställande än en liten. Det är inte ovanligt 
att man underskattar vattenflödena och överskattar sedimentationshastigheten för 
kolloidala lerpartiklar, som svarar för mycket av fosfortransporten i vattendragen. 

Sedimentationsfällan ska vara relativt djup. Ett stort djup gör att volymen (och 
därmed vattnets omsättningstid) blir större och minskar dessutom risken för 
utsköljning av sediment. Utsköljning av tidigare sedimenterat material är ett 
problem som oftast uppstår i dammar som är grunda (< 1m) och för små i för-
hållande till tillrinningsområdet. I små, grunda dammar kan plötsliga skyfall leda 
till mycket höga, kortvariga flöden där vattnet i stället för att lämna sediment till 
dammen tar med sig befintligt sediment från dammbottnen och transporterar ut 
det i vattendraget. 

Oftast har sedimentationsdammar en djuphåla (ca 2 m djup) vid inloppet (bild 6). 
Här sedimenterar de största partiklarna som sjunker relativt snabbt. Efter djup-
hålan är det vanligt att man har ett grundare område med någon form av vegeta-
tionsfilter. Vegetationen har flera fördelar. Dels gör den att vattnet tvingas rinna 
långsammare, vilket ökar sedimentationen, dels binder den sedimentet på bottnen 
genom sin rotfilt och minskar därigenom risken för grumling och utsköljning av 
sedimentet vid plötsliga flödestoppar. Växterna tar också upp näring som binds in 
i biomassan. Det är dock osäkert hur stor denna effekt är eftersom mycket av 
näringen frisläpps igen när växterna vissnar och bryts ner på vintern. 
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Bild 6. Sedimentationsdamm med en djuphåla strax efter inloppet och ett vegetationsfilter 
på efterföljande, grundare partier. Källa: Greppa Näringen 

 
En annan variant är att anlägga långsträckta åsar vinkelrätt mot flödesriktningen 
när man gräver dammen. Över dessa åsar blir vattendjupet något mindre och här 
kan man plantera övervattensväxter som t.ex. bladvass eller kaveldun (bild 7). 

 

Bild 7. Sedimentationsdamm med återkommande grunda partier (åsar) med vattenväxter 
som gör att vattnet tvingas stanna upp och rinna långsammare genom vegetationen. 
Källa: Greppa Näringen 

 
I en norsk studie undersöktes 5 speciellt anlagda, norska sedimentationsdammar 
och 7 andra dammar i Sverige och Finland. I medeltal var fosforretentionen 41 % 
i de konstruerade sedimentationsdammarna och 17 % i de övriga dammarna. Man 
fann också att retentionen ökade ju större dammen var i relation till tillrinnings-
området. 

När man väljer läget för sedimentationsfällan bör vissa saker beaktas. Först och 
främst ska dammen anläggas där den gör mest nytta, vilket betyder att den ska 
ligga vid hårt belastade vattendrag. En damm tar bort mer näring om det inkomm-
ande vattnet från början har höga koncentrationer. Därför ska avrinningsområdet 
helst domineras av åkermark, vilket oftast betyder höga halter av både partiklar 
och lösta näringsämnen. Oftast vill man minimera grävarbetet och därmed kost-
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naden genom att anlägga dammen i naturliga sänkor invid vattendragen. Dock ska 
man alltid skala av matjorden för att undvika onödig erosion och uttransport av 
näringsämnen. 

Innan dammar eller våtmarker anläggs måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen. 

Inom landsbygdsprogrammet kan man i dag få bidrag till anläggning av dammar 
som en åtgärd inom Utvald miljö. Belopp och stödvillkor varierar från län till län, 
men flera län har satt ett maxbelopp på 100 000 eller 200 000 kr/ha, vilket starkt 
begränsar den praktiska nyttan när det gäller sedimentationsdammar som ju ofta 
är små till ytan. Länsstyrelsen prioriterar bland ansökningarna och det är inte givet 
att alla som söker bidrag får det. Efter färdigställandet kan man även söka 
skötselstöd inom landsbygdsprogrammet. Det årliga stödbeloppet är 3 000 kr/ha 
för dammar som anläggs på åkermark och 1 500 kr/ha för dammar som anläggs på 
betesmark. Stödbelopp under 1 000 kr betalas dock inte ut. 

Våtmarker 

Våtmarker i odlingslandskapet kan anläggas med flera syften. Det man vill åstad-
komma kan t.ex. vara: 

• Kväverening 

• Fosforrening 

• Biologisk mångfald 

• Jaktmöjligheter/viltvård 

• En tilltalande landskapsbild 

Beroende på vad som är huvudsyftet med våtmarken kan den ges olika utformning 
och placering i landskapet. 

Våtmarkens funktion som fosforfälla bygger på samma principer som skydds-
zonens och sedimentationsdammens, dvs. att den ska bromsa upp vattnets flödes-
hastighet så mycket att jordpartiklar sedimenterar. Därmed krävs en förhållande-
vis stor yta i relation till vattenflödet, gärna med mycket vegetation och varier-
ande partier med olika djup och flödeshastighet. Växtligheten betyder mycket och 
det har visats att öppna dammar har sämre reduktionskapacitet än våtmarker med 
rik vegetation. Ett grunt område med växtlighet före utloppet är positivt, så att 
jordpartiklarna kan bromsas upp vid höga flöden. Undervattensväxterna har också 
betydelse för syresättningen. Syrefria bottenförhållanden innebär en påtaglig risk 
för att löst fosfor frigörs från bottensedimentet. 

Våtmarker som är avsedda för fosforrening bör placeras så nära källan som 
möjligt, dvs. långt uppströms vattendragens utlopp. För att kunna ta hand om 
fosforn på ett effektivt sätt bör de inte vara för små i förhållande till avrinnings-
områdets storlek. En prioritering mellan fosfor- och kväverening kan alltså bli 
nödvändig vid planering av våtmarker, eftersom det som gynnar kvävereningen 
inte alltid ger en våtmark som effektivt fångar fosforn.  
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Anläggning av våtmarker på gammal jordbruksmark kan i vissa fall innebära ökad 
risk för fosforförluster genom att fosfor löses ut från marken vid syrefria för-
hållanden. För att inte våtmarken på sikt ska förvandlas från fosforfälla till fosfor-
källa är det också viktigt att fosfor som ansamlats i sedimentet förs bort antingen 
genom att vegetationen skördas eller genom muddring. 

 

 

Bild 8. Placering och utformning av våtmarken betyder mycket för mängden fosfor som 
fångas. Foto: Monica Kling 

 
Hittills har våtmarker anlagts främst med avsikt att rena vattnen från kväve, vilket 
betraktats som en kostnadseffektiv åtgärd. Forskare vid Linköpings universitet har 
även studerat förmågan att binda fosfor. Med utgångspunkt från analyserna har de 
gjort modellberäkningar för vilken våtmarksareal som behövs för att nå en viss 
reduktion av fosfor i ett avrinningsområde. 

För att kalibrera och testa modellen användes data från tre våtmarker i sydvästra 
Skåne som följts under en tjugoårsperiod. Den totala fosforreduktionen låg där 
mellan 10 och 31 procent, vilket motsvarade en minskning på 17-49 kg fosfor per 
ha våtmarksyta och år. Modellberäkningarna visade att om våtmarker anläggs på 
0,4 procent av avrinningsområdets jordbruksareal skulle 11 procent av fosfor-
belastningen kunna fångas upp. För att klara en reduktion på 20 procent i Rönneå 
krävs att 1 procent av arealen i avrinningsområdet omvandlas till våtmark. 
Effekten är dock beroende av våtmarkernas utformning och placering. 

Inomårsvariationen för reningen var stor och de två mest belastade våtmarkerna 
gav istället ifrån sig fosfor under en tid av sommaren. En hög biologisk aktivitet 
kan då ha lett till syrefria förhållanden i bottensedimenten, vilket kan ha medfört 
att fosforn frigjorts. Dock betydde det inte så mycket för den totala reduktionen 
eftersom flödena var små under sommaren. Bäst fungerade fosforreningen under 
vinterhalvåret då flödena och sedimentationshastigheten var störst. Dock var det 
inte halten av fosfor i det inkommande vattnet som primärt styrde våtmarkens 
effektivitet. Vattenföring, utformning och placering var mer betydelsefullt för 
resultatet. 

Kostnaden för att anlägga en våtmark varierar kraftigt beroende på förutsättning-
arna på den aktuella platsen. I vissa fall krävs det stora markarbeten medan det på 
andra platser kan räcka med små åtgärder. 
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Inom landsbygdsprogrammet kan man i dag få bidrag till anläggning och restau-
rering av våtmarker som en åtgärd inom Utvald miljö. Belopp och stödvillkor 
varierar från län till län, men flera län har satt ett maxbelopp på 100 000 eller 
200 000 kr/ha. Länsstyrelsen prioriterar bland ansökningarna och det är inte givet 
att alla som söker bidrag får det. Efter färdigställandet kan man även söka 
skötselstöd inom landsbygdsprogrammet. Det årliga stödbeloppet är 3 000 kr/ha 
för våtmarker som anläggs på åkermark och 1 500 kr/ha för våtmarker som 
anläggs på betesmark. Stödbelopp under 1 000 kr betalas dock inte ut. 

Leca-filter efter en våtmark 

I Norge har det också gjorts försök med Leca-filter som extra reningssteg efter en 
anlagd våtmark. Filtret dimensionerades för en uppehållstid på 20 timmar under 
lågflödesperioderna på sommaren då andelen löst fosfor i vattnet är stor och våt-
marken har som sämst reningseffekt. Vid höga flöden leds en del av vattnet förbi 
filtret. Filtrets totala volym är 35 m3 och filtermaterialet består av Filtralite P i 
fraktionen 0,5-4 mm. 

Resultaten visar på en genomsnittlig reduktion av totalfosforn som passerat våt-
marken med 64 %. Utgående vatten är klart och uppfattas som rent av ögat. Hit-
tills har man inte kunnat se några tendenser till att filtret skulle sättas igen och 
funktionen försämras med tiden, men å andra sidan har det inte varit i drift så 
länge att några definitiva slutsatser om livslängden kan dras än. 

Vad säger lagen? 

Begränsad fosfortillförsel via stallgödsel och andra organiska 
gödselmedel 

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte tillföras i större mängder än 
vad som motsvarar 22 kg fosfor per hektar och år, räknat som ett genomsnitt för 
hela spridningsarealen under en femårsperiod.  

Som spridningsareal räknas: 

• Åkermark under eget bruk 

• Bete motsvarande betets andel av djurens foderstat 

• Åkermark som brukas av annan (skriftligt avtal erfordras – se nedan) 

Träda och åkermark där spridning är förbjuden eller olämplig får inte räknas in. 

Företag som tar emot eller lämnar bort stallgödsel eller andra organiska gödsel-
medel är skyldiga att föra anteckningar om mängd, datum och fosforinnehåll 
alternativt djurslag och antal djur som gödseln kommer ifrån. Anteckningarna ska 
sparas minst 6 år. Det ska också finnas ett skriftligt kontrakt (gödselavtal) som 
gäller minst 1 år. 
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Begränsad fosfortillförsel via avloppsslam 
Vid spridning av avloppsslam på åkermark gäller förutom ovanstående regler att 
fosfortillförseln på varje enskilt fält inte får överstiga de mängder som anges i 
tabell 10. 

Tabell 10. Maximal mängd totalfosfor som får tillföras åkermark via avloppsslam. 

Maximal fosfortillförsel via avloppsslam Markens 
P-AL-klass 

Fosforinnehåll, 
mg/100 g torr jord Årsmedelvärde, kg/ha 

och år 
Maxgiva, kg/ha och 
spridningstillfälle 

I och II <2 - 4,0 35 245 

III - V 4,1 - >16 22 154 

 

Spridningstidpunkt 

I hela landet får stallgödsel och andra organiska gödselmedel inte spridas under 
tiden från 1 december till 28 februari om inte gödseln brukas ned samma dag. 

I känsliga områden råder totalt spridningsförbud från 1 januari till 15 februari 
(mineralgödsel från 1 november). 

Mellan 1 augusti och 30 november får stallgödsel i Blekinge, Skåne, Hallands och 
Gotlands län samt på Öland och i övriga känsliga kustområden bara spridas i 
växande gröda eller före höstsådd. Fastgödsel (utom fjäderfägödsel) får dock 
spridas på obevuxen mark utan krav på efterföljande höstsådd under tiden: 

• 20 oktober - 30 november i Blekinge, Skåne och Hallands län om gödseln 
brukas ned inom 4 timmar. 

• 10 oktober - 30 november på Gotland, Öland och i övriga känsliga kust-
områden om gödseln brukas ned samma dag. 

Förhållanden vid spridning 

I känsliga områden får gödselmedel inte spridas på vattenmättad, översvämmad, 
snötäckt eller frusen mark. Spridning på frusen mark får dock ske om någon av 
följande förutsättningar är uppfyllda: 

1. Marken är tinad till ett sådant djup att myllning kan utföras. Stallgödsel 
som sprids på annat än vall ska då myllas eller brukas ned samma dag. 

2. Marken är tinad från ytan till ett djup om minst 15 cm. 

3. Marken är bevuxen med vall. Spridning får då ske efter 28 februari. 

Myllning/nedbrukning av stallgödsel 

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden 1 december - 
28 februari måste brukas ned samma dag. 
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I Blekinge, Skåne och Hallands län ska stallgödsel som sprids på obevuxen mark 
myllas eller brukas ned inom 4 timmar. 
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Åtgärder mot förluster av växtskyddsmedel 

Så hamnar växtskyddsmedel i vattnet 

Växtskyddsmedelsrester kan nå yt- och grundvatten på flera olika sätt. Ytvattnet 
är mest exponerat och det är också vanligast med fynd i vattendrag, medan före-
komst i sjöar är mindre vanligt och fynd i grundvatten minst vanligt. 

Växtskyddsmedel som hamnar på marken bryts ner av jordens mikroorganismer, 
men kan också följa med vattnet i marken. Nedbrytningshastigheten beror på 
ämnesegenskaper, temperatur, biologisk aktivitet i den aktuella jorden mm. 
Läckagerisken är knuten till ämnesegenskaper, nederbördsmängd, jordart, ned-
brytningshastighet mm. Läckage uppstår när växtskyddsmedlet inte hinner brytas 
ner och är så svagt bundet i marken att det förs till yt- eller grundvatten med 
vattenströmmarna. 

Punktkällor och övrig felaktig hantering kan vara särskilt allvarligt eftersom det 
ofta rör sig om mer eller mindre koncentrerade utsläpp på en liten yta. Både 
gårdshantering och bekämpning i fält innebär en risk för punktutsläpp, men 
behöver inte nödvändigtvis innebära att förluster till vatten uppstår. 

Diffusa förluster å andra sidan uppstår när växtskyddsmedlen vid normal använd-
ning i fält inte hinner brytas ner innan de når vatten. Här rör det sig om mycket 
små mängder per ha, men från många ha. Risken för läckage till ytvatten är sär-
skilt stor på lerjordar beroende på sprickbildning/makroporer, vilket kan leda till 
snabb transport ner till dräneringsledningarna och vidare ut i vattendragen. Mjäla 
och mo minskar läckagerisken. De riktigt grova jordarterna sand och grus, som 
oftast finns i inströmningsområdena till grundvatten, innebär viss ökad risk för 
läckage till grundvatten. 

 

Bild 9. Schematisk bild över de viktigaste förlustvägarna för växtskyddsmedel till vatten. 
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Storleken på de olika förlustvägarna är säkert mycket varierande mellan olika 
lokaler och det saknas till stor del kunskap om huruvida punktkällor eller diffusa 
källor generellt är den dominerande förlustvägen. 

I Vemmenhögsområdet (typområde M 42, se bild 10) som SLU undersökt sedan 
början på 1990-talet har halterna av pesticider minskat med 90 % på drygt fem år. 
Växtskyddsmedelsanvändningen har under hela mätperioden varit i stort sett oför-
ändrad, dvs. den totala mängden aktiv substans som har använts har inte minskat. 
Minskningen i halter beror i stor utsträckning på rådgivningsinsatser för säkrare 
hantering, dvs. minskade förluster från olika typer av punktkällor inom området. 
Därefter ligger halterna på en låg nivå i förhållande till utgångsläget i början av 
1990-talet, men med mindre variationer som kan knytas till speciellt läckage-
benägna substanser och årsmån. Detta kan tyda på att det är svårt att komma 
längre ner i halter och att halterna alltmer beror på diffusa källor. 

 

Bild 10. Utveckling i Vemmenhögsområdet 1992-2006. AMPA är en nedbrytningsprodukt 
till glyfosat. Källa: SLU Ekohydrologi 99, 2007. 

Vemmenhögsområdet i Skåne ingår tillsammans med tre andra avrinnings-
områden i Halland, Västergötland och Östergötland i den nationella miljööver-
vakningen av växtskyddsmedel i vatten som startade 2002. Med beaktande av 
skillnader i normal avrinning är de procentuella förlusterna av växtskyddsmedels-
rester i förhållande till totalt använd mängd storleksmässigt relativt lika, utom i 
avrinningsområdet i Västergötland. De höga förlusterna i Västergötland 2005 
beror på ovanligt stora nederbördsmängder i början på juni när fälten nyligen 
behandlats med växtskyddsmedel, men området har också styvare jord än de 
andra typområdena, vilket kanske också spelar in och kan vara orsak till att de 
högsta förlusterna finns här. Sammanfattningsvis kan de storleksmässigt relativt 
jämförbara värdena tyda på att diffusa förluster spelar en viktig roll även i de tre 
andra områdena. 
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Tabell 11. Transportförluster från de olika typområdena, dvs. vad som återfunnits i vatten-
dragen i förhållande till totalt använd mängd.  Beräkningen avser endast substanser som 
ingår i analysprogrammet. Avrinning och nederbörd avser medelvärde från 9-17 år 
respektive 30 år. Källa: SLU Ekohydrologi 77, 81, 87, 94 och 99 från 2003-2007. 

År Andel växtskyddsmedel som återfunnits i vattendragen, % av totalt använd 
mängd i respektive område 

 Västergötland O 18 Östergötland E 21 Halland N 34 Skåne M 42 

 Mellanlera Lättlera   Lerig sand/ 
lättlera 

Lättlera 

Avrinning: 348 mm 160 mm 343 mm 213 mm 

Nederbörd: 571 mm 477 mm 773 mm 662 mm      

2002 0,20 0,16 0,09 0,06                     

2003 0,10 0,03 0,12 0,02 

2004 0,20 0,05 0,16 0,09 

2005 0,63 0,04 0,12 0,01 

2006 0,14 0,04 0,05 0,08 

Medeltal: 0,25 % 0,06 % 0,11 % 0,05 % 

 
Utvecklingen i stort går också mot en säkrare hantering, vilket framgår av bild 11. 
Det finns dock stora skillnader mellan olika landsdelar. Generellt är hanteringen 
betydligt säkrare i södra Sverige, och det är också här som den största använd-
ningen finns (bild 12). Med tanke på de mycket goda resultaten som uppnåtts 
genom säker hantering i Vemmenhögsområdet måste det dock alltid vara målsätt-
ningen att all hantering i hela Sverige skall ske säkert. 

Den positiva utvecklingen kan även spåras i data från den regionala pesticiddata-
basen där det visar sig att fynden av växtskyddsmedelsrester i både yt- och grund-
vatten för perioden 1985-2006 visar en nedåtgående trend som är speciellt tydlig 
de första 5-10 åren (CAP:s miljöeffekter, SJV, 2008:3). 

I jämförelse med vissa EU-länder, som använder upp till 7-8 kg aktiv substans per 
hektar, är användningen i Sverige låg. I Sverige används i genomsnitt mindre än 
1 kg aktiv substans per ha. Användningen i olika län visar på ett klart samband 
med produktionsvärdet per ha (bild 13). I de sydliga länen finns de högsta produk-
tionsvärdena beroende på en omfattande odling av sockerbetor och potatis och 
högre skördenivåer på alla grödor, vilket har en stark koppling till större använd-
ning av växtskyddsmedel.  
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Bild 11. Förändrat hanteringsbeteende enligt användarundersökningen 1998 och 2006 
(gäller hela Sverige). Källa: SCB, MI 31 SM 0701 och MI 31 SM 9902. 
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Bild 12. Användning av växtskyddsmedel i de olika produktionsområdena 2006 uttryckt 
som kg aktiv substans per ha total åkerareal, både bekämpad och obekämpad. I Gss 
bekämpas drygt 80 % av arealen medan man i Norrland endast bekämpar ca 10 % av 
arealen. Källa: SCB, MI 31 SM 0701. En karta över Sveriges indelning i produktionsom-
råden finns på s. 49. 
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Bild 13. Användning av växtskyddsmedel i olika län 2006 uttryckt som kg aktiv substans 
per ha total åkerareal (både bekämpad och obekämpad) jämfört med produktionsvärdet 
per ha 2005 exklusive stöd. Källa: SCB, MI 31 SM 0701 och SCB länsvis EAA-kalkyler. 

 
I EU-projektet FOOTPRINT, www.eu-footprint.org/home.html, utvecklas dator-
baserade modeller som kan beskriva växtskyddsmedlens spridningsvägar till 
vatten. Verktyget kommer att finnas för tre nivåer: gårdsnivå, regional/avrinnings-
områdesnivå och lands-/EU-nivå. Projektet ska avslutas i juni 2009, men vissa 
förseningar innebär att det för tillfället endast finns en testversion av gårdsverk-
tyget tillgängligt. Verktygen är mycket komplexa, men stor vikt har lagts vid 
användarvänlighet och flexibilitet. Det är idag svårt att bedöma hur lättanvända 
och tillförlitliga verktygen kommer att bli. Utan tvekan kommer dock verktygen 
att bli ett viktigt hjälpmedel för att förstå växtskyddsmedlens spridningsvägar till 
vatten. 

Svenska jordbrukare är mycket ansvarstagande när det gäller säker hantering av 
växtskyddsmedel, men bra måste bli bättre! Målsättningen måste vara att alla har 
en säker hantering. Då kommer punktkällorna praktiskt taget att elimineras. 
Diffusa fältförluster som uppstår efter bekämpningstillfället går att minimera, men 
däremot aldrig att eliminera helt. Användning av växtskyddsmedel kommer därför 
alltid att innebära viss risk för resthalter i ytvatten. 

Riskfaktorer 

När inte växtskyddsmedlet är tillräckligt bundet i marken och hinner brytas ner 
innan det förs med vattenrörelser till yt- och grundvatten eller när ytvatten 
exponeras direkt sker förluster till vatten. Riskerna för detta ökar med följande 
faktorer, enskilt eller i samverkan: 

• Koncentrerat spill vid t.ex. påfyllning, rengöring av sprutan eftersom ned-
brytningsförmågan i jorden är helt otillräcklig vid så höga doseringar. 

• Direkta förluster via öppna ytvattenbrunnar eller vindavdrift direkt till 
vattenytan på olika typer av ytvatten.  
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• Lättrörliga (svagt bundna) ämnen med lång nedbrytningstid. 

• Sena höstbekämpningar – låga temperaturer ger längre nedbrytningstider 
samtidigt som avrinningen är störst under höst och vinter. 

Åtgärder 

I tabell 12 presenteras en översikt över tänkbara åtgärder mot förluster av växt-
skyddsmedel från jordbruksmark. Tabellen ska ses just som en översikt. Symbol-
erna som beskriver omfattning idag, effekt, kostnader och genomförbarhet är 
grova bedömningar och ska inte övertolkas. Ofta kan t.ex. effekt och kostnader 
variera beroende på förutsättningarna på platsen. Vill man ha närmare detaljer om 
en viss åtgärd får man gå in och läsa i texten under respektive avsnitt.
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Tabell 12. Åtgärder mot förluster av växtskyddsmedel 

Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Åtgärder mot punktkällor – säkrare hantering       

Säker transport av växt-
skyddsmedel till och på 
gården 

Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning, tillsyn 

Tillsyn mycket svår. 

Säker lagring av växt-
skyddsmedel på gården 

Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning, tillsyn 

Tillsyn lätt. 

Funktionstest – sprutans 
underhåll och kondition 

Överallt, störst behov i 
mellersta och norra 
Sverige 

    
Rådgivning  

Säker påfyllning av spruta Överallt, störst behov i 
mellersta och norra 
Sverige 

    
Lagstiftning, råd-
givning, tillsyn 

Tillsyn lätt. 

Markanpassade skydds-
avstånd 

Överallt *
 

*
   

Lagstiftning, råd-
givning, tillsyn 

Tillsyn svår. 

Vindanpassade skydds-
avstånd 

Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning, tillsyn 

Forskning antyder att vindav-
drift betyder mindre idag. 
Tillsyn svår. 

Bra rutiner för inre ren-
göring av spruta 

Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning, tillsyn 

 

Bra rutiner för yttre ren-
göring av spruta 

Överallt 
    

Lagstiftning, råd-
givning, tillsyn 

 

Åtgärder mot diffusa källor – läckage och ytavrinning      

Preparatval för minskat fält-
läckage 

Överallt 
    

Rådgivning Bättre kunskapsunderlag 
behövs. Realistiska alternativ 
saknas många gånger. 
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Åtgärd Passar/kan tillämpas Omfattning i 
dag 

Effekt Kostnader Genom-
förbarhet 

Befintliga styr-
medel 

Ev. kommentarer 

Åtgärder mot diffusa källor – läckage och ytavrinning (forts.)      

Val av bekämpningstid-
punkt för minskat fält-
läckage 

I alla höstsådda grödor 
    

Rådgivning Bättre kunskapsunderlag 
behövs. Målkonflikt mellan 
Glyfosatbekämpning och 
kväveutlakning. 

Åtgärder som minskar 
yterosion och ytavrinning 

I kuperad terräng 
 

*
 

*
  

Rådgivning Bättre kunskapsunderlag 
behövs. 

Behovsanpassning och icke-kemiska alternativ       

Behovsanpassad bekämp-
ning 

Överallt 
    

Rådgivning Fungerar bra idag, därmed 
liten betydelse för förluster till 
vatten. 

Förändringar växtföljd Överallt 
    

Rådgivning Liten eller negativ effekt. 

Ändrat sortval Överallt 
    

Rådgivning Liten effekt. 

Reducerad jordbearbetning Främst före höstsådda 
grödor     

Rådgivning Liten eller negativ effekt 

Mekanisk i stället för 
kemisk ogräsbekämpning 

I potatis, oljeväxter och 
sockerbetor     

Rådgivning Mekanisk bekämpning har 
förlorat i konkurrenskraft. 

Icke-kemisk betning I stråsäd 
 

*
   

Rådgivning Har fått bra genomslagskraft. 

Icke-kemisk blastdödning i 
potatis 

Vid potatisodling 
 *   

Rådgivning  

Ekologisk odling Främst på gårdar med vall i 
växtföljden     

Miljöersättning, 
rådgivning 

På gårdar som har lättast att 
ställa om, blir effekten minst. 

* Osäker bedömning
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Säker transport av växtskyddsmedel till och på gården 

Transporter av växtskyddsmedel måste ske så att inte läckage kan uppstå. Olyckor 
är mycket ovanliga, men kollisioner med fordon och på- och avlastningsmomentet 
är exempel på incidenter som kan få allvarliga konsekvenser. Huvuddelen av väg-
transporterna utförs av leverantörerna av växtskyddsmedel med lastbil och ut-
bildad transportpersonal. Det viktigaste vid alla tranporter av växtskyddsmedel är 
att mängden växtskyddsmedel som transporteras inte överstiger vad som är till-
låtet, att lasten är ordentligt säkrad, att förarutrymmet är avskilt från växtskydds-
medlet, att föraren är utbildad och fordonet säkert. I takt med att driftsenheterna 
blir större ökar också inomgårdstransporterna. Vid en eventuell trafikolycka kan 
det innebära stor risk med en ”laddad” spruta eller om preparatdunkarna finns i en 
korg på sprutan eller framtill på traktorn. 

Kostnaden för säkrare vägtransporter kan inte beräknas med någon precision, men 
torde vara mycket marginell.  

Bestämmelser om vägtransporter av växtskyddsmedel/farligt gods föreskrivs av 
Statens Räddningsverk. SRVFS 2006:7 samt i AFS 1998:6. Motsvarande 
bestämmelser om farligt avfall/rester finns i SFS 2001:1063. 

Systematisk kontroll av vägtransporter bedöms inte vara någon kostnadseffektiv 
åtgärd med tanke på att det är ovanligt med incidenter, att polis krävs för att 
stoppa fordon och att det skulle vara mycket tidskrävande att övervaka på- och 
avlastning. Fortsatta informationsinsatser bedöms ge bra effekt.  

Säker lagring av växtskyddsmedel på gården 

Växtskyddsmedel skall lagras så att det inte kan ske läckage. De viktigaste egen-
skaperna hos lagringsutrymmet för att förhindra läckage är ogenomsläppligt golv 
utan avlopp, tröskel/fall på golvet, absorberande material vid olycka samt att ut-
rymmet är frostfritt. Det finns fortfarande vissa brister på lagringsutrymmena för 
växtskyddsmedel. Sigillrevisioner 2007 visar att 2-3 % av lagringsutrymmena inte 
kan förhindra läckage, inte är frostfria eller saknar ventilation. Sigillrevisionerna 
2007 visar vidare att absorberande material saknas på 1-2 % av gårdarna. En enkät 
från behörighetsutbildningarna i Västra Götaland visar att sprutbod förekommer 
på ca 30 % av gårdarna och därnäst är separat skåp eller uttjänt frysbox med 
vardera ca 25 % andel de vanligaste förvaringsplatserna, men det går inte direkt 
att avgöra hur läckagesäkra förvaringsplatserna är. Enligt användarundersök-
ningen 2006 uppger 5 % att spill har skett, men då företrädesvis på påfyllnings-
platsen. Troligen är läckage från lagringsutrymmena ovanligt, med tanke på att 
växtskyddsmedel är dyra produktionsmedel, att förpackningarna är relativt säkra 
och att det hela tiden sker en omsättning av lagret. Ett läckage av ett koncentrerat 
växtskyddsmedel kan dock få allvarliga konsekvenser. 

Kostnaden för ett läckagesäkert förråd är beroende av om det skall vara fristående 
eller om befintliga byggnader kan utnyttjas och vilken storlek som krävs. Det är 
säkrast om förrådet kan placeras i direkt anslutning till påfyllningsplatsen – då 
undviks risk för spill på vägen och att dunkar temporärt står på olämpliga platser. 
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Bestämmelser om lagring av växtskyddsmedel finns i lagen/förordningen SFS 
2006:1010 samt i KIFS 2008:2 och AFS 1998:6 och 2000:4. 

Tillsynskontroll kan lätt utföras och görs redan nu i kommunerna. Dessa kon-
troller måste fortsätta, men det är inte troligt att en intensifiering leder till stora 
förbättringar beroende på att incidenter bedöms som ovanliga. 

Funktionstest – sprutans underhåll och kondition 

Vid funktionstest kontrolleras sprutans spridningsjämnhet, tekniska skick och 
eventuellt läckage. Viktiga kontrollpunkter för att förhindra förluster av växt-
skyddsmedel till vatten är naturligtvis läckagekontroll, men också översyn av det 
tekniska skicket för att förhindra slangbrott, tankhaverier eller pumphaverier som 
kan orsaka läckage. I hela landet är det ungefär hälften av sprutorna som funk-
tionstestas vartannat år eller oftare. En uppdelning av resultaten från användar-
undersökningen i produktionsområden (bild 14) visar att funktionstest är betydligt 
vanligare i södra Sverige. Skillnaderna kan förklaras av bl.a. kraven inom Miljö-
ledning BetOdling och andra miljöledningssystem i södra Sverige samt svårig-
heter med stora avstånd och brist på funktionstestare i norra Sverige. Statistik från 
funktionstesterna 2006 antyder att läckage förekommer på ca 10 % av sprutorna. 
Enligt användarundersökningen är drygt hälften av sprutorna äldre än 10 år och 
har en bombredd på 12 m. Eftersom det här rör sig om utspädd sprutvätska är 
mindre läckage inte lika allvarliga som om det hade varit fråga om koncentrerat 
växtskyddsmedel. Större läckage från en ”fulltankad” spruta kan å andra sidan ge 
stora konsekvenser. Frekvensen på olyckor med sprutor beroende på bristfällig 
kondition på sprutan är inte känd, men åtminstone mindre incidenter är troligen 
relativt vanliga. Funktionstest är i dagsläget en frivillig åtgärd som kan bli 
obligatorisk enligt ett nytt EU-direktiv (Ramdirektivet för hållbar användning av 
bekämpningsmedel). 
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Bild 14. Andel av företagen i de olika produktionsområdena 2006 som funktionstestar 
sprutan varje eller vartannat år. Källa: SCB, MI 31 SM 0701. En karta över Sveriges 
indelning i produktionsområden finns på s. 49. 

 
Kostnaden för en funktionstest är i storleksordningen 2 000 kronor per testtillfälle. 
Reparationskostnader tillkommer, men detta är nödvändiga utgifter oberoende av 
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om sprutan funktionstestas eller ej. Kostnaden för själva testet torde i stort sett bli 
självfinansierande genom att man uppnår bättre bekämpningseffekt och ökad 
driftsäkerhet. Det känns därför inte realistiskt att räkna med någon större kostnad 
för minskad risk för förluster till vatten. 

Krav på obligatorisk spruttest bedöms ha en positiv effekt och eftersom kostnaden 
är liten bedöms kostnadseffektiviteten bli god. 

Säker påfyllning av spruta 

Påfyllning av spruta skall ske på en plats som förhindrar att eventuellt spill kan 
läcka till vatten. Den säkraste påfyllningsplatsen är en tät platta med uppsamling. 
En riktigt underhållen biobädd eller påfyllning på bevuxen, biologiskt aktiv mark, 
t.ex. i fält är också säkra påfyllningsplatser som klarar åtminstone mindre spill. 
Det är bra att växla påfyllningsplats för att minska belastningen när man står på 
bevuxen, biologiskt aktiv mark. Enligt användarundersökningen 2006 sker på-
fyllning av spruta till 51 % på platta med uppsamling, till 26 % på biologiskt aktiv 
mark och till 14 % på biobädd. Påfyllning på gårdsplan, som inte är tillåten, sker 
på 16 % av gårdarna. Enkätundersökningar på behörighetskurserna i Skåne och 
Västra Götaland visar en likartad bild, men andelen som fyller på gårdsplan är här 
mindre, ca 3 %. En uppdelning av resultaten från användarundersökningen i 
produktionsområden (bild 15) visar tydligt att man i större utsträckning har säkra 
påfyllningsplatser i södra Sverige. 

Påfyllning på gårdsplan

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk N

Andel, % 
gårdar

 

Bild 15. Andel av företagen i de olika produktionsområdena 2006 som använder otillåten 
påfyllningsplats på gårdsplanen. Källa SCB, MI 31 SM 0701. En karta över Sveriges in-
delning i produktionsområden finns på s. 49. 

 
Det är viktigt att de säkra påfyllningsplatserna är rätt konstruerade och väl under-
hållna. Brister, såsom sprickor, i den ”täta” plattan eller biobäddar som saknar 
grästäcke, är alltför våta osv. ger en falsk säkerhet. Det är därför viktigt att vid 
tillsyn även bedöma den ”säkra” påfyllningsplatsens skick/kondition.  Förutom 
den säkra påfyllningsplatsen bör åtgärder som minimerar spill användas. Preparat-
påfyllare, säkra fotsteg osv. är teknisk utrustning som minskar spillrisken. I hela 
landet är ca 35 % av sprutorna utrustade med preparatpåfyllare. I Skåne är mot-
svarande siffra ca 50 %. Eftersom det är koncentrerade växtskyddsmedel som 
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hanteras och visst spill förekommer är det troligt att olämpliga påfyllningsför-
hållanden är orsak till en viss del av fynden i vatten. Det går dock inte att sätta 
likhetstecken mellan uppgifter på felaktiga påfyllningsplatser och spill. Enligt 
användarundersökningen har spill skett hos 5 % av företagen, företrädesvis på 
påfyllningsplatsen. 

Krav på läckagesäker påfyllningsplats finns enligt SNFS 1997:2 och 97:3/AR och 
AFS 1998:6/AR. Det finns inget krav på obligatorisk preparatpåfyllare, men i 
Danmark införs sådana krav i år. Kostnaden för en läckagesäker påfyllningsplats 
kan variera från storleksordningen 20 000 kronor för en biobädd till mer än 
50 000 kronor för en platta med uppsamling under tak. Komplettering med 
preparatpåfyllare till en gammal spruta kostar i storleksordningen 10 000 till 
15 000 kronor. 

Kostnadseffektiviteten för en utökad kontroll av påfyllningsplatser är svår-
bedömd. Eftersom kontrollen av påfyllningsplats är relativt lätt att göra och viss 
effekt kan uppnås bedöms kostnadseffektiviteten som god. Ett obligatoriskt krav 
på preparatpåfyllare skulle troligen också ge en viss ytterligare effekt, men det 
bedöms tveksamt om det är kostnadseffektivt. Ytterligare rådgivningsinsatser 
bedöms som viktiga på området och då speciellt i regioner där man i större ut-
sträckning fyller sprutan på gårdsplan. 

Markanpassade skyddsavstånd 

Markanpassade skyddsavstånd i närområdet till vatten syftar till att säkerställa att 
växtskyddsmedel genom ytavrinning/yterosion inte når vatten. Rekommenda-
tioner om lämpliga markanpassade skyddsavstånd finns i SNFS 1997:2 och AR 
97:3. Enligt användarundersökningen, där mer än ett alternativ kan väljas, an-
vänder 49 % dessa rekommendationer medan 35 % har fasta skyddsavstånd och 
18 % säger sig inte ha några skyddsobjekt. Det är också 15 % som inte har några 
skyddsavstånd. Det går inte att dra några säkra slutsatser av dessa svar. Tolkas 
svaren positivt fungerar markanpassade skyddsavstånd utan anmärkning. I en 
annan fråga i användarundersökningen anger ca 50 % att de lämnar sprutfria kant-
zoner. Sprutfria kantzoner är vanligare i norra Sverige, se bild 16. 

Lämnat sprutfri kantzon
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Bild 16. Andel av företagen i de olika produktionsområdena som lämnat sprutfri kantzon 
2006. Källa: SCB, MI 31 SM 0701. En karta över produktionsområdena finns på s. 49 
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I fält är det inte ovanligt att se att man sprutar över dräneringsbrunnar. Det finns 
alltså vissa bevis för att de markanpassade skyddsavstånden inte fungerar, men 
storleken på förlusterna beroende på otillräckliga markanpassade skyddsavstånd 
går inte att bedöma. Permanenta skyddszoner och nedgrävning av dränerings-
brunnar i kombination med ökad kunskap är de effektivaste åtgärderna för att 
hålla markanpassade skyddsavstånd. Nedgrävning av dräneringsbrunnar är inte 
möjligt när de används för inspektion och rensning eller som ytvattenintag, men 
väldigt ofta är detta inte fallet. 

Kostnaden för nedgrävning av dräneringsbrunnar torde grovt sett uppvägas av 
enklare brukning och en viss skördeeffekt. Ställs kravet permanenta skyddszoner, 
behövs full kompensation till jordbruket, vilket beroende på markens bördighet 
och växtodlingens lönsamhet kan vara en dyr åtgärd. 

Regler om markanpassade skyddsavstånd finns i Naturvårdsverkets föreskrifter 
SNFS 1997:2 och allmänna råd AR 97:3. Enligt föreskrifterna är man skyldig att 
hålla de skyddsavstånd som krävs för att skydda vatten. I korthet innebär 
rekommendationerna i de allmänna råden att man i normalfallet minst ska ha 12 m 
till vattentäkt, 6 m till vattendrag och 1 m till diken och dräneringsbrunnar. 

Det utövas i princip ingen tillsyn av att rekommendationerna efterlevs, till stor del 
beroende på att tillsynen i så fall måste ske samtidigt som sprutningen.  

Permanenta gräsbevuxna skyddszoner och nedgrävning av dräneringsbrunnar 
innebär att det blir lättare att hålla rätt skyddsavstånd och minskar samtidigt risken 
för ytavrinning. De har också en positiv synergieffekt till växtnäringsförluster. 
Effekten av en så genomgripande åtgärd är svår att bedöma. Innan en permanent 
skyddszon anläggs bör en totalbedömning av kostnadseffektiviteten för åtgärden 
med hänsyn till effekter på både växtnäring och växtskydd först göras. 

Vindanpassade skyddsavstånd 

För att inte få vindavdrift direkt till ytvatten finns rekommendationer om vind-
anpassade skyddsavstånd i den så kallade ”Hjälpredan” som utgår från 6 § i SNFS 
1997:2 och AR 97:3. Med hjälp av uppgifter om vindstyrka, temperatur, preparat-
dos, munstycksval, tryck och bomhöjd fås ett rekommenderat skyddsavstånd till 
vatten. Enligt användarundersökningen använder ca 30 % av sprutförarna hjälp-
redan, ca 70 % vindmätare och ca 50 % termometer. Användningen av dessa 
hjälpmedel är något större i Skåne enligt enkät på behörighetsutbildningarna. Det 
är lagkrav på att vindmätare, termometer och vindriktningsvisare används och de 
bör därför medfölja sprutekipaget. Det går inte att sätta likhetstecken mellan an-
vändningen av hjälpmedel och vindavdrift till vattendrag. Det förekommer 
troligen ansvarstagande sprutförare utan hjälpmedel och man kan samtidigt säga 
att den relativt höga användningen av hjälpmedel tyder på att man i stor utsträck-
ning följer bestämmelserna om vindanpassade skyddsavstånd. 

Moderna och uppgraderade sprutor kan utrustas med mycket effektiv avdrifts-
reducerande utrustning som gör det möjligt att minska de vindanpassade skydds-
avstånden drastiskt vid blåsigt väder. Samtidigt kan man förmoda att de väl-
utrustade sprutorna har större användningstid, vilket kan verka i motsatt riktning 
genom att bekämpning utförs även under förhållanden med högre vindhastighet. 
Enligt en enkät på behörighetsutbildningarna i Skåne har ca 20 % av sprutorna 
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injektormunstycken. Ca 45 % har flervalshållare/tripletter och skulle därmed 
enkelt kunna utrustas med denna typ av avdriftsreducerande munstycken. Samma 
undersökning anger att 5 % av sprutorna har tillsatsluft, vilket också kan reducera 
vindavdriften.   

Det är svårt att kvantifiera vindavdriftens betydelse för förekomst av rester i yt-
vatten och det är också svårt att avgöra om det är ett ökande eller minskande 
problem. I en ny undersökning (Hanna Andersson, SLU) av typområde E 21, där 
man jämfört förluster av substanser som använts nära vattendragen med sådana 
som använts länge bort, är slutsatsen att om vindavdrift och ytavrinning bidrar till 
att pesticider hamnar i vattnet, så inträffar detta endast vid enstaka tillfällen. Jenny 
Kreuger, SLU har i Vemmenhögsområdet inte kunnat belägga vindavdriftens be-
tydelse för förekomsten av växtskyddsmedelsrester i mindre vattendrag (Kreuger, 
1996) och det finns även liknande danska erfarenheter enligt personligt med-
delande från Merete Styczen, DHI. För större vattendrag med fri vattenyta utan 
skyddande vegetation, ökar troligen risken för påverkan. Den gynnsamma bilden 
av vindavdriftens sannolikt begränsade betydelse bör också ses som ett bevis för 
att genomförda informationsinsatser haft mycket god effekt. 

Kostnaden för att undvika vindavdrift till ytvatten kan svårligen beräknas och 
eftersom man är skyldig att inte orsaka vindavdrift till ytvattnet är kostnads-
beräkningen mindre intressant. Vindavdrift undviks genom att endast spruta när 
det är svaga vindförhållanden, använda avdriftsreducerande utrustning och hålla 
tillräckliga skyddsavstånd. Det kan innebära att kompletterande sprutning kan ske 
först när vinden blåser från ytvattnet. Kostnaden för avdriftsreducerande mun-
stycken är ca 1 000-3 000 kronor för 12 m arbetsbredd, medan kostnaden för 
trippletter är i storleksordningen 5 000-7 000 kronor för samma spruta. 

Regler om vindanpassade skyddsavstånd finns i SNFS 1997:2 och AR 97:3. 
”Hjälpredan” som ges ut av Greppa Växtskyddet uppdateras varje år och det finns 
nu även en version för fläktsprutor som främst används i fruktodlingar. 

Det förekommer knappast någon tillsynsverksamhet beträffande vindavdrift. Det 
är flera svårigheter förknippade med tillsyn; man måste vara på plats vid bekämp-
ningstillfället, det går inte att avgöra vilken utrustning som används utan att 
stoppa sprutekipaget och därmed ger vindstyrkan mindre vägledning. Då kun-
skaperna om vindavdriftens betydelse dessutom är osäkra torde inte utökad 
inspektion vara någon kostnadseffektiv åtgärd. Fortsatt bör resurser satsas på 
information. 

Bra rutiner för inre rengöring av spruta 

Inre rengöring av sprutan måste ske när man byter växtskyddsmedel och bör även 
ske när ett arbete avslutas. Med riktigt utförd inre rengöring av sprutan skall inte 
restmängder av sprutvätska, ibland uppemot 30 l, utgöra något läckageproblem. 
Rekommenderad rengöringsrutin är att fylla på rent vatten i spruttanken mot-
svarande minst 3-5 % av spruttankens volym vid tre skilda tillfällen och spruta ut 
den utspädda sprutvätskan över grödan som behandlats. Därefter kan botten-
pluggen öppnas över en säker påfyllningsplats. Denna rengöringsrutin förenklas 
betydligt om sprutan är utrustad med sköljvattentank och tankdiskmunstycke. 
Skulle man däremot stå stilla och öppna bottenpluggen i fält, utan föregående 



 

 

 

114

sköljningar, innebär detta en betydande punktbelastning som kan leda till växt-
skyddsmedelsläckage. Enligt användarundersökningen har 40 % av sprutorna 
tankdiskmunstycke och ca 60 % sköljvattentank. Finns denna utrustning på 
sprutan kan man förutsätta att den inre rengöringen oftast sker efter rekommenda-
tionerna, medan man på övriga sprutor kanske kan tänka sig ett visst slarv 
beroende på att man måste köra till påfyllningsplatsen för att fylla på färskvatten 
tre gånger. Hur stort detta slarv är och vad det betyder för läckaget till vatten går 
inte att avgöra. 

Man är skyldig att utföra inre rengöring på ett säkert sätt och därför behöver inte 
kostnaden för tidsåtgång och utrustning beräknas. Skulle man välja ett obliga-
torium med sköljvattentank och tankdiskmunstycke skulle denna kostnad kunna 
uppskattas till ca 5 000 kronor för en mindre spruta. 

Regler om inre rengöring av sprutan finns i SNFS 1997:2 och AR 97:3. 

Tillsyn förekommer knappast på detta område och torde inte heller vara möjlig. 
Ett obligatoriskt krav på sköljvattentank och tankdiskmunstycke bedöms ge vissa 
positiva effekter. 

Bra rutiner för yttre rengöring av spruta 

Efter användning finns mer eller mindre stora rester av växtskyddsmedel utanpå 
sprutan. Enligt en undersökning utförd vid SLU (Nilsson m.fl., 2004) kan det 
finnas ca 10 g aktiv substans utanpå en otvättad spruta som parkerats inomhus. På 
luftassisterade sprutor kan mängden vara i storleksordningen 10 ggr större.  
Parkeras en otvättad spruta utomhus i regn och utanför den säkra påfyllnings-
platsen innebär detta en läckagerisk. Yttre rengöring av sprutan rekommenderas 
regelbundet. Denna rengöring kan med fördel ske i fält, men det förutsätter då 
tvättutrustning i form av slang och extra sköljvattenvolym. Alternativt kan yttre 
tvätt ske på platta med uppsamling, medan biobädden bör undvikas eftersom den 
kan bli för hårt belastad av vatten och växtskyddsmedelsrester. Det saknas upp-
gifter på hur stor andel av sprutorna som kan tvättas i fält, men uppskattningsvis 
är det en betydligt mindre del än andelen som har sköljvattentank och tankdisk-
munstycke. Troligen är inte läckaget från sprutans yttre en så stor källa till växt-
skyddsmedelsrester i vatten. Mängden aktiv substans på sprutans yttre är inte 
försumbar, men den är mer fördelad än det som finns kvar när bottenpluggen 
öppnas och ofta parkeras den ”orena” sprutan på den säkra påfyllningsplatsen 
eller inomhus. 

Man är skyldig att göra yttre rengöring på ett säkert sätt och därför behöver inte 
kostnaden för tidsåtgång och utrustning beräknas. Kostnaden för utrustning för 
yttre tvätt i fält varierar från ca 2 000 kronor när sprutans pump används till ca 
17 000 kronor om en separat högtryckspump med slangvinda väljs. 

Regler om yttre rengöring av sprutan finns i SNFS 1997:2 och AR 97:3. Tillsyn 
av var ”orena” sprutor parkeras bör ha god effekt och den kan kombineras med 
tillsyn av påfyllningsplats. Med tanke på att denna föroreningskälla troligen inte 
är så betydelsefull och man kan få effekt av tillsyn, så kan det inte bedömas vara 
kostnadseffektivt att införa obligatorium för utvändig tvättutrustning. 
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Preparatval för minskat fältläckage 

Betydelsen av ”fältläckage”, dvs. det diffusa läckage som uppstår efter bekämp-
ning ute i fältet, av växtskyddsmedel är som redan nämnts ofullständigt känd. 
Med hjälp av monitoring och modellsimuleringar går det att skapa en bild av de 
mest betydelsefulla faktorerna som påverkar fältläckaget, men den avgörande 
frågan om hur mycket de diffusa förlusterna betyder i relation till punktkällorna är 
mycket svår att besvara. Det finns dock tecken som tyder på att de diffusa förlust-
ernas betydelse är stor och att det är risk för att de underskattas. 

•  I Vemmenhögsområdet (se bild 10) lyckades man under en period på 5-6 
år reducera växtskyddsmedelshalterna i vattendraget med 90 %. Minsk-
ningen beror på en intensiv rådgivning som gjort hantering säkrare och 
minskat punktkällorna. Halterna i Vemmenhögsområdet har sedan legat på 
en lägre men varierad nivå beroende på preparatval och årsmån. Troligen 
är fältläckage en betydelsefull orsak till nuvarande förluster och jämför 
man med de procentuella förlusterna (se tabell 11) för de andra typom-
rådena ser man att dessa ligger på en relativt likartad nivå jämfört med 
Vemmenhögsområdet. Det verkar alltså som att utvecklingen i typom-
rådena grovt sett hunnit ungefär lika långt. 

• Enligt användarundersökningen har andelen som förbättrat sitt beteende, 
genom säkrare hantering som berör vattenskyddsfrågor grovt sett för-
dubblats från 1998 till 2006 (bild 11). Det finns alltså tydliga tecken på en 
utveckling mot säkrare hantering som minskar punktkällorna. Därmed bör 
de diffusa förlusterna genom fältläckage och ytavrinning/yterosion relativt 
sett få ökad betydelse.  

Risken för läckage av olika substanser kan beräknas genom modellsimuleringar. 
Modeller är oftast konstruerade så att de i viss mån överskattar läckagerisken 
eftersom man vill undvika underskattningar beroende på den osäkerhet som alltid 
finns i en modell. MACRO-modellen, som används såväl vid nyregistrering av 
växtskyddsmedel och som komponent i FOOTPRINT-verktygen, används också 
för bedömning av olika växtskyddsmedels läckagebenägenhet i vattenskydds-
områden. Befintliga regler när det gäller att förhindra fältläckage inom vatten-
skyddsområde finns i SNFS 1997:2 och AR 97:3, NFS 2000:7, NFS 2003:16 samt 
handboken 2003:6, vilket bl.a. innebär skyldighet att söka tillstånd hos kommunen 
för att få använda kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Som 
hjälpmedel i denna tillståndsprocess finns en bilaga till NFS 2000:7, bl.a. be-
stående av en lista (tabell 13) som uppdateras av KEMI. I listan definieras ett 
antal aktiva substanser som lättrörliga ämnen. Avsikten är att peka ut aktiva 
substanser som man bör vara särskilt uppmärksam på vid användning i vatten-
skyddsområde. Detta innebär inte att det är förbjudet att använda ämnena på listan 
inom ett vattenskyddsområde. Bakgrunden till ”Lättrörliglistan” är modell-
simuleringar med MACRO-modellen. Ämnen som hamnar över 0,05 µg/l vid 1 m 
djup i marken kommer med på listan. Eftersom det saknas bra ingångsdata för en 
del ämnen har inte alla ämnen simulerats. När ett ämne inte finns med på ”Lätt-
rörliglistan” kan det alltså bero antingen på att det testats och hamnat under 0,05 
µg/l eller på att det inte har testats i detta avseende. 
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Tabell 13. Lättrörliga ämnen som man bör vara särskilt uppmärksam på i vattenskydds-
områden. 
Källa: www.kemi.se/upload/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/Lattrorliga_amnen_i_v
axtskyddsmedel.pdf 

Markförhållanden Ämne Finns bl.a. i (preparat) 

Bentazon Basagran-preparat 

Diklorprop-P Duplosan DP m.fl. 

Dimetoat Roxion 40 EC m.fl. 

Etofumesat Tramat 50 SC m.fl. 

Florasulam* Primus, Starane XL 

Flupyrsulfuronmetyl Lexus-preparat 

Fluroxipyr Starane 180 m.fl. 

Isoproturon Arelon flytande, Cougar 

Jodsulfuronmetyl* Hussar m.fl. 

Klopyralid Matrigon m.fl. 

Kresoximmetyl* Mentor, Candit 

Kvinmerak Butisan Top, Fiesta T 

MCPA Hormotex 750 m.fl. 

Mekoprop-P Duplosan Meko m.fl. 

Metamitron Goltix-preparat 

Metazaklor Butisan Top m.fl. 

Metribuzin Sencor 

Metsulfuronmetyl Ally-preparat 

Sulfosulfuron Monitor 

Genomsläpplig mark (lerhalt < 
15 % och mullhalt < 2,5 %) 

  

Amidosulfuron Gratil m.fl. 

Rimsulfuron Titus WSB 
Genomsläpplig mark med högt 
pH (lerhalt < 15 %, mullhalt < 
2,5 % och pH > 7,3) Triflusulfuronmetyl Safari 50 DF 

* Avser lättrörliga metaboliter/nedbrytningsprodukter 

 
Det finns stora skillnader i förluster mellan olika växtskyddsmedel. En enkel bear-
betning av förlusterna från typområdena, där utgångspunkten varit att jämföra för-
lusterna från olika bekämpningar visar på skillnader som kan vara 1 000-faldiga 
(se bild 17). Dessa förluster är sådana som uppstår vid ”normal” användning i typ-
områdena och de beror således på både hanteringsspill/punktkällor, fältläckage 
och yterosion. Om jämförelse görs med förlusterna i danska PLAP, Pesticide 
Leaching Assessment Programme, (se bild 18) och modellsimuleringar med 
MACRO-modellen verkar det troligt att rankingen i diagrammet huvudsakligen 
styrs av de olika substansernas läckageegenskaper. Detta kan också vara sannolikt 
eftersom även förlusterna från många av punktkällorna är beroende av 
substansernas läckageegenskaper. Det borde vara större risk för förluster om man 
slarvar med hanteringen av en lättrörlig substans. 
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Bild 17. Förluster av växtskyddsmedel i typområdena O 18, E 21, N 34 och M 42 2002-
2006 orsakade av hanteringsspill, läckage och ytavrinning från fälten, uttryckt som g/ha 
behandlad areal av respektive ämne. Ämnen som finns på ”Lättrörliglistan” har markerats 
med små röda pilar. Hektaruppgiften för respektive substans visar arealen som behand-
lats, vilket ger ett visst mått på säkerheten.  Källa: Egen bearbetning av bakgrundsdata 
från SLU Ekohydrologi 77, 81, 87, 94 och 99, J. Kreuger m.fl. 

 
I Danmark finns liknande mätningar av växtskyddsmedelsförluster som i de 
svenska typområdena, men med den skillnaden att det är små, begränsade fält utan 
påverkan av punktkällor där man således endast mäter fältläckage. Det danska 
programmet, PLAP (Kjaer m.fl., 2007) genomförs på fem platser (se bild 18). I 
jämförelse med de svenska typområdena ligger de danska försöksplatserna oftast 
på jordar med lägre lerhalt. De danska undersökningarna visar relativt god över-
ensstämmelse med den svenska monitoringen. 
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Bild 18. Fältläckage 1999-2007 i danska PLAP. Källa: GEUS, ISBN 978-7871-220-2, 
Jeanne Kjaer m.fl., 2008, www.pesticidvarsling.dk 

Teoretiskt sett tyder de bearbetade resultaten från typområdena på att läckaget 
skulle kunna påverkas väsentligt genom preparatval, oberoende av om läckaget 
beror på punktkällor eller diffusa källor. För att preparatval skall var praktiskt 
möjligt fordras dock att det finns preparatalternativ som: 

• Har jämförbart verkningsspektrum och effekt och som kan användas i 
samma gröda. 

• Inte innebär ökad risk för resistens. 

• Har dokumenterat mindre läckagerisk. 

Praktiskt sett saknas det i många fall fullgoda alternativ med mindre läckage-
benägenhet. I en del fall ökar kostnaden och kraven på fullgod effekt kan inte till-
godoses. I vissa fall saknas alternativ överhuvudtaget. Till detta kommer att man 
för ytvatten även måste titta på alternativens riktvärde, dvs. giftigheten för vatten-
levande organismer. Riktvärdena hittar du på www.kemi.se, sökväg: Bekämp-
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ningsmedel/Växtskyddsmedel/Växtskyddsmedel i Sverige/Riktvärde för ytvatten. 
Dessutom måste det fram mera kunskap om relevanta metaboliter/nedbrytnings-
produkter. 

Sammantaget bedöms det finnas potential att minska fältläckaget genom ett lämp-
ligt preparatval, men samtidigt finns det inom detta område ett starkt behov av 
utvecklingsverksamhet och forskning. Det behövs kunskap om fältläckagets be-
tydelse för förekomsten av växtskyddsmedelsrester i vatten och fördjupad kun-
skap om mindre läckagebenägna alternativ. Det är i sammanhanget viktigt att 
skapa en heltäckande bild över läckagerisken, kanske något i stil med bild 17. 
Viss kunskap bedöms gå att få fram genom bearbetning av redan befintligt 
material. Innan denna kunskap finns bör man inte genomföra några genom-
gripande åtgärder. 

Val av bekämpningstidpunkt för minskat fältläckage 

Det är särskilt stor risk för fältläckage vid stora nederbördsmängder och långa 
nedbrytningstider, dvs. de våta och kalla förhållanden som råder under senhösten. 
Vårbekämpningar innebär generellt sett alltid lägre utlakningsrisk än höstbekämp-
ningar, men läckagerisken på hösten kan minskas genom tidiga bekämpningar 
under gynnsamma förhållanden. Modellsimuleringen i nedanstående digram an-
tyder att det är möjligt att minska läckaget med 30-50 % om behandlingen kan 
tidigareläggas 1 månad på hösten på en mellanlera. Om detta är mera allmängiltigt 
kan inte bedömas och den praktiska potentialen är också svår att bedöma. Redan 
idag sker troligen huvudparten av bekämpningarna i tid på hösten. Vid sen sådd är 
det självklart inte möjligt att utföra en tidig bekämpning. 

Bild 19. Modellsimulering av bekämpningstidpunktens betydelse för fältläckaget där 
högsta simulerade halt satts till 100. OBS! 100 betyder inte 100 % förlust. Simuleringar 
utförda av Nick Jarvis ,SLU 2005. 

 
Det torde inte vara förenat med någon nämnvärd kostnad att tidigarelägga en 
bekämpning, utom kostnaden för ökad kapacitet. Möjligheterna att tidigarelägga 
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sådden är nog begränsad eftersom försenad sådd ofta är förorsakad av regn-
perioder, försenad skörd av förfrukten, svårbrukad jord och bristande maskin-
kapacitet. Det känns alltså svårt att beräkna någon kostnad för tidigarelagd 
bekämpning och vissa orsaker till försenad sådd går inte att påverka. Den största 
posten är troligen kostnaden för ökad maskinkapacitet. 

Det finns inga lagar och regler för detta område, men grönmarksreglerna som 
kräver sådd före 15 oktober i de södra länen och 5 oktober i övriga län har en 
positiv påverkan på såtiderna. Reglerna om brytning av fånggröda och träda 
verkar i andra riktningen eftersom glyfosatbekämpning tidigast får ske 20 oktober 
i de södra länen och 10 oktober i övriga län. 

Det skulle vara möjligt att som i vissa miljöledningssystem sätta ett sista datum 
för höstbekämpning. Det skulle då innebära att där det är möjligt bekämpar man 
före detta datum och övriga bekämpningar skjuts till våren. Effekten av en sådan 
regel kan inte bedömas. De senaste och mest läckagebenägna bekämpningarna 
skulle man få bort, men det finns också en målkonflikt gentemot risken för kväve-
utlakning. En tänkbar tidpunkt skulle kunna vara i mitten av oktober i hela landet, 
vilket i så fall förutsätter att reglerna för brytning av fånggröda ändras. Genom 
modellsimuleringar på samma sätt som i bild 19 skulle det gå att få fram en bättre 
bedömning av vilka effekter som en sista-datumregel skulle kunna ha på fält-
läckaget. Innan denna kunskap finns bör inte tvingande regler sättas in. 

Åtgärder som minskar yterosion och ytavrinning 

Kunskapen om betydelsen av yterosion och ytavrinning är ännu mer bristfällig än 
kunskapen om fältläckage. Vid monitoring i t.ex. typområdena kan man se att 
kraftiga nederbördshändelser orsakar större förluster av växtskyddsmedel till 
vattendragen. Orsaken bör vara ett ökat fältläckage och förluster via yterosion och 
ytavrinning, men fördelningen mellan dessa källor är högst oklar. 

 

Bild 20. Ytvattenerosion i höstvete och på plöjd mark. Lägg märke till den ökande 
erosionen på det plöjda när ingen växtlighet binder jorden. Foto: Örjan Folkesson. 
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Förlusterna via yterosion och ytavrinning uppstår när växtskyddsmedlen binds till 
de eroderande jordpartiklarna eller löses i ytvattnet och sedan rinner ner i yt-
vattenbrunnar eller direkt till vattendraget. En tänkbar effekt kan också vara att 
man genom yterosion/ytavrinning på kuperade fält får en ökad koncentration i alla 
svackor/hålor i fälten och att detta sedan resulterar i ett ökat fältläckage beroende 
på den högre dosen. Risken för yterosion och ytavrinning är naturligtvis störst på 
kuperade fält och vid häftiga regn. Typiska situationer är åskregn i maj och 
augusti/september samt stora regn under höst och vinter. Risken är särskilt stor 
tidigt i grödans utveckling när jorden dåligt täcks av grödan, när rotsystemet inte 
binder jorden och grödan har liten vattenförbrukning. Detta kan exempelvis in-
träffa vid ogräsbekämpningar under hösten i höstraps och höstsäd samt under 
våren i sockerbetor och potatis. Tänkbara motåtgärder är att undvika bekämp-
ningar när man väntar stora regn samt att anlägga gräsbevuxna skyddszoner längs 
vattendrag och runt ytvattenbrunnar. Betydelsen av dessa motåtgärder kan inte 
bedömas. 

Det finns i dag inga regler kring yterosion och ytavrinning. 

Troligen behövs omfattande och komplicerad forskning för att få kunskap om 
dessa källors betydelse och vilken effekt motåtgärderna har. 

Obligatoriska permanenta skyddszoner har troligen en viss positiv effekt och även 
en positiv effekt när det gäller skyddsavstånd, men som konstaterats tidigare är 
det en hög kostnad för en oviss effekt, varför ett så genomgripande förslag känns 
tveksamt. 

Behovsanpassad bekämpning 

Behovsanpassad bekämpning innebär att man strävar efter att endast bekämpa när 
det är ekonomiskt lönsamt. Hjälpmedel vid behovsanpassad bekämpning är be-
kämpningströsklar, riskvärderingsschema och prognoser som via olika kanaler når 
odlarna. Vid många bedömningar av bekämpningsbehov är symptomen osäkra 
eller saknas och till detta kommer att man inte vet något långsiktigt om 
kommande väder. Det finns därför alltid en större eller mindre osäkerhet när det 
gäller att bedöma bekämpningsbehovet. Enligt användarundersökningen kombi-
nerar man ofta flera metoder för att bedöma bekämpningsbehovet.  

Vanligast är bedömning i fält, vilket görs av drygt hälften, men fältinspektionerna 
har minskat under den senaste 10-årsperioden. Bakomliggande orsaker till denna 
minskning kan kanske vara tidsbrist, stordrift osv. På andra plats kommer besluts-
stöd från säljare och rådgivare, vilket har ökat något. Ungefär var femte jord-
brukare tar hjälp av växtskyddsbrev medan datorbaserade modeller och internet 
står för blygsamma 1-2 %. Det är svårt att bedöma om växtskyddsinsatserna i stort 
motsvarar det ekonomiska behovet. Någon totalbedömning i stil med det danska 
begreppet behandlingshyppighed har inte gjorts i Sverige. De danska erfaren-
heterna visar att det praktiskt är svårt att komma ner i de nivåer som forskarna be-
dömt vara möjliga. Det är troligen så att användningen i Sverige i stort motsvarar 
det ekonomiska behovet, men det finns stora variationer mellan olika jordbrukare. 
Det är också, liksom i Danmark, svårt att komma ända ner till behovsnivån efter-
som alla beslut om bekämpning är behäftade med större eller mindre osäkerhet, 
vilket kan innebära att man beslutar sig för att ”göra vad man kan”. Enligt för-
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säljningsstatistiken har användningen av växtskyddsmedel i stort sett varit oför-
ändrad under perioden 1998-2006. Detta bedöms vara fullt rimligt ur ekonomisk 
synvinkel. Det finns faktorer som ekonomiskt motiverar till oförändrad eller till 
och med ökad användning av kemiska växtskyddsmedel, nämligen ökande driv-
medelskostnader, ökande produktpriser, ökande gräsogräsproblem och introduk-
tion av effektivare växtskyddsmedel. 

Det finns i dagsläget en omfattande rådgivning kring behovsanpassning, varför 
det inte är troligt att några väsentliga förändringar är möjliga att åstadkomma. 
Detta medför att större effekter på läckagerisken genom ytterligare behovsan-
passning inte kan påräknas. I det enskilda fallet kan dock möjligheter finnas. 

Förändringar i växtföljd 

En god växtföljd innebär ett minskat bekämpningsbehov. Behovet av att bekämpa 
en rad växtföljdsburna svampar minskar och detta kan även gälla en del insekter. 
En bra växtföljd förebygger också uppförökning av olika ogräs (ofta gräsogräs) 
som gynnas av en ensidig växtföljd. Dålig växtföljd innebär kanske främst att för 
mycket stråsäd odlas. Stråsäd är lättodlad och prisuppgången under de senaste 
åren innebär nu att det också är mycket lönsammare att odla spannmål. Om-
växlingsgrödor till stråsäd, bl.a. oljeväxter, sockerbetor, ärter och potatis, är 
betydligt mera svårodlade och vissa kräver specialmaskiner och odlingskontrakt. 
Alltför stor odling av dessa grödor, vilka som regel är betydligt känsligare för 
växtföljdsparasiter, förekommer också på en del gårdar. I flera av omväxlings-
grödorna till stråsäd används läckagebenägna herbicider och i många fall saknas 
mindre läckagebenägna alternativ, vilket innebär att en ökad odling av dessa 
skulle kunna öka riskerna för rester av växtskyddsmedel i vatten. Det är därför 
inte troligt att den positiva effekten av något mindre bekämpning mot svampsjuk-
domar i stråsäd uppväger de läckagebenägna herbicider som är knutna till om-
växlingsgrödorna. Det är svårare att bedöma om minskad ogräsförekomst 
beroende på bättre växtföljd påtagligt minskar läckagerisken. 

Vallodling bör, med undantag för vissa ogräsmedel, minska risken för växt-
skyddsmedelsläckage, men det går givetvis inte att börja odla vall utan avsättning 
för det som produceras. 

Fortsatt bör rådgivningen inriktas på goda växtföljder med motiven högre skörde-
nivåer, bättre lönsamhet, mindre angrepp av skadegörare, mindre ogräsförekomst, 
bättre arbetsfördelning, riskspridning osv. Fördelarna vad gäller läckagerisk är 
dock tveksamma, varför denna rådgivning inte bedöms vara någon kostnads-
effektiv åtgärd att minska växtskyddsmedelsförluster till vatten. 

Ändrat sortval 

Olika sorters resistens mot olika svampsjukdomar, främst i stråsäd, kan minska 
svampbekämpningsbehovet en del. Fungiciderna är som regel inte så läckage-
benägna som en del herbicider, varför de utgör ett mindre hot. Till detta kommer 
att sortvalet också styrs av efterfrågan på sorten och andra odlingsegenskaper 
såsom avkastning, stråstyrka, vinterhärdighet osv.  
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Sortval som en metod för att minska förekomsten av växtskyddsmedelsrester i 
vatten bedöms därför som en mindre effektiv åtgärd. 

Reducerad jordbearbetning 

Reducerad jordbearbetning och direktsådd, dvs. att minska eller helt utesluta 
energikrävande bearbetningsmoment som plöjning, djupare bearbetningar osv., 
kan innebära stora kostnadsbesparingar, speciellt på jordar med högre lerhalter. 
Viktiga förutsättningar för att få acceptabla skördenivåer vid reducerad jordbear-
betning är att undvika packningsskador och att tillämpa en god växtföljd. 
Reducerad jordbearbetning sker i stor omfattning före sådd av höstraps och höst-
säd på lerjordar när förfrukten inte är vall. 

Det är oklart hur reducerad jordbearbetning påverkar risken för fältläckage av 
växtskyddsmedel. Reducerad bearbetning ökar mängden växtrester och mullhalten 
i markens ytskikt, vilket borde minska läckagerisken genom bättre nedbrytning 
och starkare bindning. Samtidigt hävdas att makroporsystemet blir mera utvecklat 
vid reducerad bearbetning, vilket kan innebära större risk för fältläckage. De för-
sök som gjorts ger ingen entydig bild av hur risken för fältläckagepåverkas, varför 
det inte går att ge något generellt svar på frågan. 

Såväl praktiska erfarenheter som resultat från danska försök (Olesen, 2006) visar 
ökande problem med ogräs, främst gräsogräsen åkerven, olika lostaarter och ren-
kavle. Det är också vanligt med ökande angrepp av vetets bladfläcksjuka när vete 
sås efter vete med reducerad bearbetning. Plöjning ger en viktig bekämpnings-
effekt mot kvickrot och andra rotogräs, vilket innebär att behovet av kemisk 
ogräsbekämpning också ökar vid reducerad bearbetning. 

Sammantaget bedöms reducerad jordbearbetning inte minska riskerna för förluster 
av växtskyddsmedel till vatten. Beroende på hur mycket bekämpningsbehovet 
ökar och vilka växtskyddsmedel som används bedöms förlustriskerna i stället öka 
något. 

Mekanisk i stället för kemisk ogräsbekämpning 

Mekanisk ogräsbekämpning sker idag främst genom plöjning, men också genom 
stubbearbetning och i mindre utsträckning genom radhackning i radsådda grödor 
och potatis och ogräsharvning i stråsäd. I jämförelse med kemisk bekämpning är 
den mekaniska bekämpningen dyrare och mindre effektiv. Troligen har den 
mekaniska bekämpningen snarast minskat i betydelse under senare år. Mekanisk 
ogräsbekämpning skulle kunna vara ett alternativ i följande fall: 

• Vid stubbearbetning och brytning av vall, vilket skulle minska förlusterna 
av Glyfosat till vatten. Det är dock ett dyrare och mindre effektivt alterna-
tiv som också skulle kunna öka kväveutlakningen. Kostnaden för övergång 
från kemisk till mekanisk stubbearbetning är beroende av jordart, rotogräs-
förekomst m.m. Merkostnaden för mekanisk stubbearbetning kan beräknas 
till 200-800 kr per hektar enligt en ny beräkning från Jordbruksverket 
(SJV 2008, opublicerat material, kontakt Agneta Sundgren)  
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• I oljeväxter såsom raps och rybs. Odling med stort radavstånd kombinerat 
med maskinhackning minskar dock skörden och bekämpar ogräsen sämre. 
Övergång till mekanisk bekämpning skulle ta bort förlusterna av en del 
lättrörliga och relativt vattengiftiga oljeväxtherbicider. Enligt användar-
undersökningen ogräsbekämpas 80 % av höstrapsen och 40 % av vår-
rapsen med kemiska ogräsmedel.  Kostnaden för en övergång från kemisk 
till mekanisk ogräsbekämpning i raps är beroende av ogrästryck, 
dominerande ogräsarter, grödans konkurrenskraft, tillgång till radhack-
ningsutrustning m.m. Skattad kostnad är upp till 1 000 kr per ha (Nilsson, 
2007. Vårraps – radavstånd, Svensk Raps). 

• I sockerbetor genom maskinhackning kombinerad med handrensning som 
skulle ta bort förlusterna av en del lättrörliga sockerbetsherbicider. 
Mekanisk ogräsbekämpning bedöms ge kraftigt ökade kostnader och vara 
svår att genomföra beroende på bristande tillgång till arbetskraft. Enligt 
användarundersökningen utförs kemisk ogräsbekämpning i 95 % av 
sockerbetsodlingen. I en rapport år 2000 bedöms merkostnaden för hand-
rensning i ekologiska sockerbetor jämfört med kemisk ogräsbekämpning 
att vara i storleksordningen 7 000 – 10 000 kronor per hektar (Anita 
Gunnarsson, 2000) 

• I potatis där man skulle kunna ta bort en del utlakningsbenägna och rela-
tivt vattengiftiga herbicider. I en omfattande försöksserie har kemisk be-
kämpning med Sencor gett 3,6 ton/ha högre skörd än mekanisk ogräs-
bekämpning (Erik Hallgren, 1998). Värdet av denna skördeökning bedöms 
vara ca 3 000-5 000 kr/ha (Hushållningssällskapet 2008, Efterkalkyler för 
växtodling 2007). Enligt användarundersökningen utförs kemisk ogräs-
bekämpning i 75 % av matpotatisen och 95 % av stärkelsepotatisen. 

Övergång till mekanisk bekämpning ger oftast en dyrare odling, men skulle också 
innebära minskande förekomster av lättrörliga och ibland relativt vattengiftiga 
herbicider. Radhackning och ogräsharvning bedöms som mindre realistiska 
alternativ i stråsäd, speciellt vid höstsädesodling och problem med gräsogräs. 
Mekanisk ogräsbekämpning ger ökad ogräsförekomst, mindre skörd, dyrare 
odling, ökande ogräsproblem och ökande kväveurlakning. Troligen är möjlig-
heterna störst att genomföra mekanisk ogräsbekämpning i potatis och möjligen i 
oljeväxter. 

Icke-kemisk betning 

I stråsäd finns i dag icke-kemiska betningsmetoder i form av Thermoseed, som 
innebär exakt uppvärmning av utsädet, och Cedomon och Cerall som baseras på 
en jordbakterie. Ungefär 60 % av kornutsädet och 10 % av höstveteutsädet betas/ 
behandlas med icke-kemiska metoder (personligt meddelande Pär Widén, Lant-
männen). De icke-kemiska betningsmetoderna kan ersätta många betningsmedel i 
stråsäd, men inte specialbetningsmedlen mot flygsot i korn och dvärgstinksot i 
vete. Icke-kemisk betning är givetvis önskvärd, men vi har idag inga bevis för att 
de betningsmedel som kan ersättas utgör något väsentligt problem i vatten. De 
betningsmedel som uppmärksammats i vatten är metalaxyl i konservärter och 
bitertanol mot bl.a. dvärgstinksot i vete (Åsa Kuhlau, 2008) har ännu inga icke-
kemiska alternativ. 
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Det bedöms som sannolikt att icke-kemiska betningsmetoder väljs när de är 
realistiska bekämpningsalternativ och det känns därför inte troligt att man skulle 
kunna påverka växtskyddsmedelsrester i vatten inom detta område. 

Icke-kemisk blastdödning i potatis 

Den kemiska blastdödningen i potatis kan ersättas helt eller delvis med mekanisk 
blastkrossning. Enligt användarundersökningen blastdödas ca 60 % av potatisen 
med kemiska medel. De existerande alternativen för kemisk blastdödning, 
Reglone och Spotlight, utgör inte någon läckagerisk, men båda är relativt vatten-
giftiga. Kostnaden för två behandlingar med Reglone alternativt blastkrossning 
kombinerat med en Reglone-behandling är ungefär lika stor, men blastkrossning 
ger mer körskador och lägre kapacitet. 

Ekologisk odling 

Övergång till ekologisk odling är ett effektivt sätt att få bort växtskyddsmedels-
rester i vatten. I dag är den ekologiskt odlade arealen ca 7,5 % av totalarealen. På 
ekologiska gårdar är odling av baljväxter och vall vanligare än vid konventionell 
odling (bild 21).  
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Bild 21. Totala (blå staplar) samt därav ekologiskt odlade (gula staplar) arealer av olika 
grödor i Sverige 2007. Siffrorna ovanför staplarna visar den ekologiska arealen i % av 
totalarealen. 

I en ny rapport från Jordbruksverket, (rapport 2008:10, Prisutveckling och lön-
samhet inom ekologisk produktion) har man även gjort en mindre intervjuunder-
sökning  (totalt 40 företagare) av både konventionella och ekologiska odlare för 
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att om möjligt få fram skäl till att intresset inte är större för ekologisk odling trots 
stor efterfrågan på ekologiska produkter. Följande skäl har framkommit: 

• De konventionella odlarna anser sig inte ha naturliga förutsättningar för 
ekologisk odling på gården. Det kan vara fråga om investeringar i 
byggnader och maskiner, att avsättning för vall saknas, olämplig jord osv. 

• De konventionella odlarna tror sig inte klara av ogräs och skadegörare. 
Den ekologiska gruppen bekräftar att ogräs är ett problem, speciellt tistlar, 
kvickrot och skräppa. 

• Det finns också en oro för lägre avkastning och uteblivna skördar på t.ex. 
oljeväxter och potatis. I rapporten räknar man med att ekologisk spannmål 
endast avkastar 50-65 % i jämförelse med konventionell spannmål. 

• Brist på betesmark. 

• Utformning av regelverk för ekologisk produktion. 

• Lönsamhetsförbättring i konventionell produktion. 

• Attityder. 

Lönsamhetsanalyserna i rapporten visar på god lönsamhet i ekologisk odling, i 
vissa fall bättre än i konventionell odling. Samtidigt måste man förutsätta att 
många av Sveriges jordbrukare gjort mer eller mindre ingående överväganden av 
sina företag och kommit fram till att man inte är beredd att gå över till ekologisk 
odling. Det är många pusselbitar som skall falla på plats och det är mycket stor 
skillnad på hur stor omställningen är för olika företag. Översiktligt kan nämnas 
följande: 

• Skördevariationerna är större i ekologisk odling, speciellt gäller detta som 
nämnts oljeväxter och potatis, men i viss mån även ärter och åkerbönor, 
som många gånger behövs för kväveförsörjningen. Många upplever nog 
redan den konventionella växtodlingen som väderberoende och osäker och 
är då inte beredda att öka osäkerheten utan en klart ökad lönsamhet. 

• Växtnäringsförsörjningen måste ordnas på annat sätt än genom lätt-
hanterlig mineralgödsel. Bäst sker detta med nötkreatur på gården, vilket 
även medför att man får in den mycket positiva vallen i växtföljden, men 
att bygga upp en sådan produktion är för många inget realistiskt alternativ. 
Andra djurslag eller inköp av stallgödsel eller annan tillåten växtnäring är 
också en möjlighet. Kvävefixerande baljväxter är viktiga, vilket också 
framgår av den förhållandevis stora baljväxt- och vallodlingen i befintlig 
ekologisk odling.  

• I konventionell odling kan skadan av växtföljdsparasiter begränsas genom 
växtskyddsmedel mot vissa svampsjukdomar. Detta innebär att odlingen 
kan vara mer flexibel och snabbt anpassas till efterfrågan. I ekologisk 
odling är växtföljden mycket viktig som förebyggande åtgärd. 

• För många allvarliga skadegörare, t.ex. potatisbladmögel i potatis, saknas 
bekämpningsmetoder i ekologisk odling, vilket ger utslag i större skörde-
variationer. I viss mån kan detta också ses på grödvalet i bild 21. 
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• Ogräsen kan i konventionell odling i de flesta fall bemästras bra genom 
kemisk ogräsbekämpning. Det finns dock problem även här med ökande 
gräsogräsproblem till följd av stor höstsädesodling och resistens mot vissa 
ogräsmedel till följd av ensidig och stor användning. I ekologisk odling är 
den balanserade växtföljden, gärna med vall, en mycket viktig förebygg-
ande åtgärd. För övrigt är det mekanisk ogräsbekämpning som är alterna-
tivet i form av olika redskap som, förutom radrensare och ogräsharvar, 
oftast finns även på konventionella gårdar. 

• Arbetsbehovet är oftast större vid ekologisk produktion. Kanske är det 
svårt för många konventionella odlare att utöka arbetsinsatsen. 

Eftersom varje företag och företagare är unik fordras det en mycket ingående 
analys för att bedöma möjligheterna för ekologisk odling i det enskilda fallet. På 
gårdar med vall och nötkreatur är en omställning kanske möjlig medan det på den 
kreaturslösa gården med svårodlade grödor kan vara mycket svårt. 

Detta medför att det i första hand är gårdar med en redan liten växtskyddsmedels-
förbrukning som är benägna att gå över till ekologisk produktion. Påverkan på 
förlustrisken blir därmed begränsad. 

Användning av växtskyddsmedel utanför jordbruket  

Ett försök till beskrivning av användningen av växtskyddsmedel utanför jord-
bruket finns i Jordbruksverkets rapport Hållbar användning av växtskyddsmedel – 
förslag till handlingsprogram (Rapport 2008:14). Det saknas säkra uppgifter för 
de flesta användningsområdena, men översiktligt kan följande nämnas: 

• Den privata användningen motsvarar ca 1/3 av jordbrukets användning, 
men av privatanvändningen utgörs ca 50 % av järnsulfatheptahydrat som 
används mot mossa. Ättiksyra för totalbekämpning av ogräs är också en 
stor produkt för privatanvändning, men det går inte att skilja på vad som är 
privat och yrkesmässig användning. Av de ca 170 växtskyddsmedel som 
är godkända i jordbruket får endast ca 25 användas utomhus i hemträd-
gårdar, t.ex. glyfosat, MCPA, dikamba och mekoprop-P. 

• På hårdgjorda ytor, t.ex. i städer och tätorter, är kemisk bekämpning av 
ogräs tillåten, men 1993 hade ca 70 % av kommunerna förbud mot kemisk 
bekämpning. Statistik över användningen saknas. 

• Glyfosat används för ogräsbekämpning på banvallar. Statistik saknas. 

• Den totala användningen av glyfosat utanför jordbruket skattas till knappt 
5 % av jordbrukets användning enligt KEMI (SJV Rapport 2008:3, CAP:s 
miljöeffekter). 

• På golfbanor förekommer bekämpning av utvintringssvampar med fungi-
cider på hösten och i mindre utsträckning även ogräsbekämpning. Be-
kämpningen sker företrädesvis på tee och green som ytmässigt är små. 
Användningsstatistik saknas. 
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• Användningen i skogsbruket är totalt sett mycket liten, mindre än en 
procent av vad som används i jordbruket. Bekämpning mot insekter svarar 
för den största förbrukningen. 

• Den yrkesmässiga trädgårdsodlingens användning motsvarar grovt sett 
några procent av jordbrukets användning, men dosen per ytenhet är 
jämförelsevis hög, mellan 3 och 11 kg aktiv substans per hektar. 

• Användningsstatistik för växthus saknas. Det kommer att startas en pilot-
studie vid SLU för att kvantifiera riskerna. Biologisk bekämpning före-
kommer i stor utsträckning i prydnadsväxtkulturer, vilket bidrar till att 
minska riskerna. 

Användning utanför jordbruket kan i många fall förmodas innebära höga doser-
ingar (ibland också överdoseringar) och användning på biologiskt inaktiv mark. 
Viss användning innebär troligen också ett osäkert handhavande vid påfyllning 
och rengöring av sprututrustning. 

Trots detta är det med tanke på de begränsade mängderna som används och de 
små arealerna som bekämpas mindre sannolik att användningen utanför jord-
bruket totalt sett är en betydelsefull orsak till växtskyddsmedelsrester i vatten. 
Detta hindrar dock inte att det lokalt kan finnas anledning att fundera över åt-
gärder för att minska påverkan från dessa källor.   
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Synergieffekter och målkonflikter 
Naturen är ett komplext system fyllt av samspel som vi människor många gånger 
har svårt att överblicka. Åtgärder som sätts in för att nå ett visst mål får ibland 
konsekvenser på helt andra områden än det som avsågs. Dessa kan vara både 
positiva (synergieffekter) och negativa (målkonflikter). För att nå framgång i 
miljöarbetet och hitta bra helhetslösningar är det viktigt att så långt det är möjligt 
försöka tydliggöra dessa samspelseffekter för sig själv och andra. 

Tabell 14 ger en översikt över synergieffekter och målkonflikter för de åtgärder 
som tas upp i den här rapporten. 

Tabell 14. Synergieffekter och målkonflikter. 

Åtgärd Synergieffekter Målkonflikter 

Hydromorfologiska åtgärder  

Sjörestaurering  Ökad retention av kväve 
och fosfor 

 

Fiskbefrämjande åtgärder i 
diken och vattendrag 

  

Rensning, underhåll och 
täckdikning 

 Kan innebära att fosfor 
grävs bort från botten-
sedimentet 

 Kan innebära att fosfor 
löses ut till vattnet 

Bevattning, bevattnings-
magasin och samordning av 
vattenuttag 

 Minskad belastning av 
kväve och fosfor  

 Kan innebära sämre 
vattentillgång för fisk 

Återmeandring i diknings-
företag 

 Kan ge ökad retention av 
kväve och fosfor 

 

Miljöanpassad omläggning 
av vägtrummor 

 Bättre vandringsmöjlig-
heter för fisk 

 

Åtgärder mot kväveförluster  

Effektiv produktion  Bättre fosforutnyttjande 

 Minskad klimatpåverkan 
genom bättre kväve-
utnyttjande 

 

Anpassad kvävegödsling  Minskad klimatpåverkan 
genom bättre kväve-
utnyttjande 

 

Reducerad kvävegödsling till 
underoptimal nivå 

  Kan ge sämre fosfor-
utnyttjande 

Kombisådd  Bättre fosforutnyttjande 

 Minskad klimatpåverkan 
genom bättre kväveut-
nyttjande och färre körningar

 

Reducerad jordbearbetning  Minskad bränsleförbruk-
ning (=lägre CO2-utsläpp) 

 Ökat behov av växt-
skyddsmedel 

 Inte odelat positivt ur 
fosforsynpunkt 
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Åtgärd Synergieffekter Målkonflikter 

Åtgärder mot kväveförluster (forts.)  
Växtplatsanpassad odling  Kan ev. också ge bättre 

fosforutnyttjande 

 

Anpassad utfodring  Kan också ge bättre 
fosforutnyttjande 

 

Provtagning och analys av 
stallgödsel 

 Kan också ge bättre 
fosforutnyttjande 

 

Spridning av stallgödsel vid 
rätt tidpunkt 

 Kan också ge bättre 
fosforutnyttjande 

 

Tillräcklig lagringskapacitet 
för stallgödsel 

 Möjlighet till bättre fosfor-
utnyttjande 

 

Ammoniakbegränsande 
åtgärder vid stallgödsel-
hantering 

 Minskad lukt 

 Myllning/nedbrukning 
kan också ge bättre fosfor-
utnyttjande 

 Kan ge större lustgas-
avgång efter spridning 

Bättre spridningsteknik för 
stallgödsel 

 Bättre fosforutnyttjande 

 Minskad klimatpåverkan 
genom bättre kväve-
utnyttjande 

 

Skyddsavstånd vid gödsel-
spridning 

 Mindre risk för fosfor-
förluster via oavsiktlig göd-
selspridning utanför fältet 

 

Övergång till flytgödsel-
system 

 Minskad klimatpåverkan 
genom bättre kväve-
utnyttjande 

 

Höst- och vinterbevuxen 
mark 

 Kan också ge lägre 
fosforförluster 

 

Bevuxen träda  Kan också ge lägre 
fosforförluster 

 

Fånggröda och vår-
bearbetning 

 Kan också ge lägre 
fosforförluster 

 

Nedbrukning av grön-
gödslings- och fånggrödor 
vid lämpligaste tidpunkt 

 Kan också ge lägre 
fosforförluster 

 

Senarelagd jordbearbetning 
på hösten 

  Ökat behov av kemisk 
ogräsbekämpning 

 Större risk för skadlig 
markpackning, särskilt på 
lerjordar 

 Kan ge större fosfor-
förluster på lerjordar 

Ändrad grödfördelning  Kan också ge lägre 
fosforförluster och minskat 
behov av växtskyddsmedel 

 

Reglerbar dränering   Ökad lustgasavgång 

 Inte odelat positivt ur 
fosforsynpunkt  
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Åtgärd Synergieffekter Målkonflikter 

Åtgärder mot kväveförluster (forts.)  

Våtmarker  Ökad biologisk mångfald 

 Viss fosforrening 

 Risk för ökad metan-
avgång 

Åtgärder mot fosforförluster  

Effektiv produktion  Bättre kväveutnyttjande  

Anpassad fosforgödsling   

Kombisådd  Bättre kväveutnyttjande  

Reducerad jordbearbetning  Minskad bränsleförbruk-
ning (=lägre CO2-utsläpp) 

 Möjlighet till minskad 
kväveutlakning 

 Ökat behov av växt-
skyddsmedel 

 Inte odelat positivt ur 
fosforsynpunkt 

Minskad markpackning  Åkermarken bevaras 
som resurs för framtiden 

 

Jordbearbetning vid rätt tid-
punkt 

 Minskad risk för skadlig 
markpackning 

 Bättre möjligheter till 
mekanisk ogräsbekämpning 
(=minskat behov av kemisk 
bekämpning) 

 Risk för större kväve-
förluster via utlakning och 
denitrifikation 

Växtplatsanpassad odling  Kan också ge bättre 
kväveutnyttjande 

 

Anpassad utfodring  Kan också ge bättre 
kväveutnyttjande 

 

Tillsats av gips till flytgödsel   

Spridning av stallgödsel och 
mineralgödsel vid rätt tid-
punkt 

 Minskad markpackning 

 Minskad risk för kväve-
förluster 

 

Tillräcklig lagringskapacitet 
för stallgödsel 

 Möjlighet till bättre 
kväveutnyttjande 

 

Myllning/nedbrukning av 
stallgödsel och mineral-
gödsel 

 Minskad ammoniak-
avgång och lukt 

 Bättre kväveutnyttjande 

 

Skyddsavstånd vid gödsel-
spridning och jordbearbet-
ning 

 Mindre risk för kväve-
förluster via ytavrinning och 
oavsiktlig gödselspridning 
utanför fältet 

 

Höst- och vinterbevuxen 
mark 

 Minskad kväveutlakning  

Nedbrukning av grön-
gödslings- och fånggrödor 
med rätt teknik 

 Kan ev. också ge bättre 
kväveutnyttjande 

 

Ändrad grödfördelning  Kan också ge lägre 
kväveutlakning och minskat 
behov av växtskyddsmedel 
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Åtgärd Synergieffekter Målkonflikter 

Åtgärder mot fosforförluster (forts.)  

Strukturkalkning  Bättre markstruktur 

 Minskad risk för mark-
packning 

 

Spridning av gips på åker-
mark 

  

Kalkfilterdiken   

Konturplöjning   Högre bränsleförbruk-
ning och CO2-utsläpp 

Skyddszoner längs vatten-
drag 

 Ökad biologisk mångfald  

Behovsanpassade skydds-
zoner 

 Ökad biologisk mångfald  Högre bränsleförbruk-
ning och CO2-utsläpp 

Minskad användning av väg-
salt/Skyddszoner längs 
saltade vägar 

 Ökad biologisk mångfald 

 Bättre markstruktur intill 
större vägar 

 

Reglerbar dränering  Minskad kväveutlakning  Ökad lustgasavgång 

 Inte odelat positivt ur 
fosforsynpunkt  

Leca-filter i dränerings-
systemet 

  

Sedimentationsdammar  Ökad biologisk mångfald 

 Viss kväverening 

 

Våtmarker  Ökad biologisk mångfald 

 Kväverening 

 Risk för ökad metan-
avgång 

Leca-filter efter en våtmark   

Åtgärder mot förluster av växtskyddsmedel  

Säker transport av växt-
skyddsmedel till och på 
gården 

  

Säker lagring av växt-
skyddsmedel på gården 

  

Funktionstest – sprutans 
underhåll och kondition 

  

Säker påfyllning av spruta   

Markanpassade skydds-
avstånd 

  

Vindanpassade skydds-
avstånd 

  

Bra rutiner för inre rengöring 
av spruta 

  

Bra rutiner för yttre ren-
göring av spruta 

  

Preparatval för minskat fält-
läckage 
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Åtgärd Synergieffekter Målkonflikter 

Åtgärder mot förluster av växtskyddsmedel (forts.)  

Val bekämpningstidpunkt för 
minskat fältläckage 

  Kan ge större kväve-
utlakning om vall, träda och 
fånggröda bryts tidigt 

Åtgärder som minskar yt-
erosion och ytavrinning 

 Kan också ge lägre 
fosforförluster 

 

Behovsanpassad bekämp-
ning 

  

Förändringar i växtföljd  Kan också ge lägre 
kväveutlakning och fosfor-
förluster 

 

Ändrat sortval   

Reducerad jordbearbetning  Minskad bränsleförbruk-
ning (=lägre CO2-utsläpp) 

 Möjlighet till minskad 
kväveutlakning 

 Inte odelat positivt ur 
fosforsynpunkt 

Mekanisk i stället för kemisk 
ogräsbekämpning 

  Kan ge högre bränsle-
förbrukning och CO2-utsläpp 

Icke-kemisk betning   

Icke-kemisk blastdödning i 
potatis 

  Kan ge högre bränsle-
förbrukning och CO2-utsläpp 

Ekologisk odling  Minskade utsläpp av CO2 
och lustgas vid framställning 
av mineralgödsel   

 Ökad biologisk mångfald 

 God hushållning med 
naturresurser eftersträvas 

 Kan ge högre bränsle-
förbrukning och CO2-utsläpp 
i jordbruket 

 Svårare att styra växt-
näringen i organiska gödsel-
medel 

 
Som framgår av tabellen finns det fler synergieffekter än målkonflikter. Det är 
dock viktigt att vara uppmärksam på de målkonflikter som trots allt finns. Sedan 
får man göra en avvägning från fall till fall vilken aspekt som bedöms som 
viktigast beroende på situationen i det enskilda vattendraget. 
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Norra Östersjön, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås, 021-
19 50 00 

Södra Östersjön, Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar, 0480-820 00 

Västerhavet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg, 031-
60 50 00 

Vattenportalen, www.vattenportalen.se  

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lst.se  

Växtskyddscentralerna, www.sjv.se/vsc  
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