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Sammanfattning
Jordbruksverket ska enligt de åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna har tagit
fram för perioden 2009-2015, utveckla och ta fram underlag för föreskrifter och
andra styrmedel som minskar jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten. Föreskrifter och andra styrmedel ska särskilt riktas till områden där det finns vattenförekomster som riskerar att inte nå god ekologisk och god kemisk status.
I den här rapporten redovisas som ett första steg ett kunskapsunderlag om
åtgärder, dvs. de faktiska aktiviteter som kan genomföras i jordbruket för att förbättra vattenkvaliteten. Hjälpmedel för att genomföra åtgärder på rätt plats och
förutsättningar för samverkan i avrinningsområden tas också upp. Underlaget ska
ligga till grund för Jordbruksverkets vidare arbete med att utveckla styrmedel.
Rapporten ger inte en fullständig översikt över alla kända åtgärder. Fokus ligger
på åtgärder där det finns ny kunskap och åtgärder för vilka det saknas styrmedel
eller dessa är i behov av översyn. Det är främst åtgärder som leder till minskade
fosforförluster och förbättrade biologiska förhållanden i vatten som behandlas.
Flera av åtgärderna är platsspecifika till sin karaktär dvs. det är bara under vissa
förhållanden som åtgärderna får avsedd effekt. För att kunna genomföra åtgärder
på rätt plats behövs det i vissa fall bättre underlag. För att t.ex. genomföra
åtgärder som minskar erosionsförluster behövs det bättre underlag om var det
finns erosionskänsliga jordar. Det arbete som pågår med att ta fram ny höjddata
ger möjlighet att ta fram olika underlag. Jordbruksverket har skattat vilken potential det finns för att genomföra de beskrivna åtgärderna. För några av åtgärderna,
t.ex. strukturkalkning, är potentialen relativt stor.
Arbetet har genomförts i ett projekt. Förutom Jordbruksverket har även Havs- och
vattenmyndigheten, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna deltagit med representanter i projektet. Det har funnits en referensgrupp kopplad till projektet. Några
forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har bidragit med litteratursammanställningar inom vissa områden.
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1. Inledning
1.1 Åtgärden
Vattenmyndigheterna i de fem vattendistrikten har tagit fram åtgärdsprogram med
åtgärder som behöver genomföras för att fastställda miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster ska nås. Åtgärderna är riktade till myndigheter och kommuner
och ska vara genomförda senast den 22 december 2012. Åtgärderna kan vara
utredningar som leder till att faktiska åtgärder genomförs. Dessa ska i sin tur leda
till att miljökvalitetsnormerna nås 2015, 2021 eller 2027 beroende på vad som
beslutats för respektive vattenförekomst. De faktiska åtgärderna kan påbörjas
direkt men behöver inte vara genomförda fullt ut den 22 december 2012.
Vattenmyndigheterna har riktat tre åtgärder till Jordbruksverket. De tre åtgärderna
innebär att Jordbruksverket ska:
• Prioritera rådgivningen inom miljöområdet till jordbruksföretag i områden
med vattenförekomster som inte når eller riskerar att inte nå god ekologisk
status eller god kemisk status
• Prioritera sina insatser för att minska riskerna med och användningen av växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som riskerar att inte nå god
ekologisk status eller god kemisk status
• Ta fram föreskrifter och andra styrmedel eller underlag för föreskrifter och
andra styrmedel som syftar till att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteteten särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå
god ekologisk status eller god kemisk status
Den fullständiga lydelsen för den sistnämnda åtgärden är.
”Statens jordbruksverk behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten, ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller
andra styrmedel med syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten,
särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status.”

1.2 Projektet
1.2.1

Genomförande

Arbetet med åtgärden som rör föreskrifter och andra styrmedel har bedrivits i ett
projekt som kallats ”Styrmedel för bättre vattenkvalitet”.
För att genomföra projektet tillsattes en projektgrupp, en styrgrupp och en
referensgrupp. I projektgruppen har förutom personal vid Jordbruksverket även
representanter för vattenmyndigheterna, länsstyrelserna, Fiskeriverket (t.o.m. den
30 juni 2011) och Havs- och vattenmyndigheten (fr.o.m. 1 juli 2011) deltagit. I
styrgruppen har förutom Jordbruksverket även representanter för vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten (fr.o.m. oktober 2012)
ingått. I referensgruppen har representanter för länsstyrelserna, hushållningssällskapen, Naturvårdsverket (t.o.m. juni 2011), Havs- och vattenmyndigheten
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(fr.o.m. oktober 2011), Sveriges geologiska undersökningar, Sveriges lantbruks
universitet, Lantbrukarnas riksförbud och Världsnaturfonden ingått.
En workshop genomfördes i maj 2011 med deltagare från styr-, projekt- och referensgruppen samt inbjudna föreläsare. Några uppdrag har lagts ut på forskare vid
Sveriges lantbruksuniversitet (Faruk Djodjic, avsnitt 3.2.1-3.2.3 och Barbro Ulén,
avsnitt 3.2.4) och på en deltagare i projektet från länsstyrelsen (Fredrik Fredriksson).
Projektet har samordnats med och delvis skett i samarbete med arbetet med att
ta fram ett tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Redovisningen har senarelagts för att kunna samordnas med redovisningen av det
tekniska underlaget.

1.2.2

Syfte

Syftet var att utveckla och ta fram underlag för styrmedel som ska leda till att
utsläppen av kväve och fosfor till vattenförekomster minskar och att de biologiska
förhållandena i vattendrag förbättras. Projektet ska också lämna förslag på hur de
faktiska åtgärderna ska kunna genomföras på rätt plats och vilka verktyg som kan
användas för detta.

1.2.3

Avgränsning

I projektet har styrmedel och åtgärder som syftar till att förbättra de biologiska
förhållandena i och vid vattendrag och minska utsläppen och öka retentionen av
fosfor utvärderats. Syftet har inte varit att göra en fullständig översikt av alla
kända åtgärder. Det finns flera sådana sammanställningar sedan tidigare. De
åtgärder som utvärderats och beskrivits utförligare här är sådana där det finns ny
kunskap eller där styrmedel saknas eller är i behov av översyn. Åtgärder för
minska utsläpp av kväve och ökad kväveretention har bara behandlats översiktligt.
Kväveåtgärderna kan leda till förbättrad vattenkvalitet i grundvatten. Någon särskild analys av hur styrmedel och åtgärder ska kunna riktas till grundvattenförekomster som riskerar att inte nå god kemisk status har inte gjorts i projektet.
Styrmedel och åtgärder för att minska riskerna med och användningen av växtskyddsmedel har inte tagits upp i projektet. Detta har tagits upp i andra projekt
och i annan verksamhet vid Jordbruksverket.
I denna rapport redovisas ett kunskapsunderlag om möjliga åtgärder. Det här
arbetet har i relevanta delar samordnats med arbetet med att ta fram ett tekniskt
underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020. När det gäller förslag och analyser av möjliga styrmedel i form av miljöersättningar och investeringsstöd finns
dessa i redovisningen av det tekniska underlaget (Jordbruksverket, 2012).
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2. Behov av förbättrad vattenkvalitet
Åtgärden som är riktad till Jordbruksverket innebär att utveckla eller ta fram
underlag för styrmedel, särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar att
inte nå god ekologisk eller god kemisk status. I detta avsnitt beskrivs översiktligt
vad som avses med ekologisk status och kemisk status, begreppet miljöproblem,
var det finns vattenförekomster med övergödningsproblem och hur detta kan
variera regionalt. Vidare redogörs för de skattningar som gjorts av hur mycket
fosforutsläppen behöver minska för att god ekologisk status ska nås.

2.1 Ekologisk och kemisk status
2.1.1

Statusklassning

Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har klassat de vatten som är definierade
som vattenförekomster med avseende på ekologisk och kemisk status. Ekologisk
status klassas enligt en femgradig skala och kemisk status enligt en tvågradig.
De parametrar som bedöms för ytvattnets ekologiska status är biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (KF), se Tabell 1. Klassningen av ekologisk status görs i olika steg. Om de biologiska faktorerna visar på
hög eller god status behöver även de fysikalisk-kemiska KF klassas. Om även de
visar på hög status klassificeras slutligen de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Om de biologiska faktorerna däremot är dålig, behövs inte övriga kvalitetsfaktorer klassas. Den faktor som visar sig ha störst påverkan kommer att
bestämma statusklassen.
Grundvattenstatus är det tillstånd en grundvattenförekomst har och som bestäms
av vattnets kvantitativa status eller kemiska status, beroende på vilken av dessa
som är sämst. Kemisk status bestäms av bl.a. tröskelvärden (eller miljökvalitetsnormer) för t.ex. nitrat där halten satts till 50 mg/l.
Även ytvatten kan klassas med avseende på kemisk status vilket är den kemiska
kvaliteten hos en ytvattenförekomst uttryckt såsom ”god” eller ”uppnår ej god”.
Tabell 1. Olika kvalitetsfaktorer (KF) som bedöms för att klassa ekologisk status
Biologiska KF

Fysikaliska KF

Hydromorfologiska KF

Växtplankton

Näringsämnen (i vattendrag
och sjöar i normalfallet P, men
kan vara N)

Kontinuitet (artificiella vandringshinder, i
vattendrag även fragmenteringsgrad och
barriäreffekt)

Makrofyter

Siktdjup

Hydrologisk regim

Kiselalger

Syrgas

Morfologi

Bottenfauna

Försurning

Fisk

Särskilda förorenande ämnen

Makroalger och
gömfröiga växter (för
kustvatten)

Det är drygt 40 % av vattenförekomsterna som inte uppnår god ekologisk status,
och i områden med mer än 5 % jordbruksmark så är siffran 80 % (Figur 1). För
kemisk status, om kvicksilver exkluderas, är det mindre än 1 % som inte når god
status och i områden med mer än 5 % jordbruksmark är motsvarande andel ca 10 %.
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Av dessa är det endast några enstaka fall som kan kopplas till påverkan från jordbruk orsakat av rester av växtskyddsmedel. För grundvatten är det 2 % av vattenförekomsterna som inte uppnår god kemisk status. För 38 av dessa beror det på
rester av växtskyddsmedel och i två fall på förhöjda nitrathalter. Av 942 grundvattenförekomster som ligger i områden med mer än 5 % jordbruksmark så är det
311 stycken (33 %) som ligger i riskzonen att inte nå god kemisk status. Orsaken
till detta beror till delvis på påverkan från nitrat från jordbruksmark.
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Figur 1. Ekologisk status för sjöar och vattendrag i avrinningsområden med mer än 5 %
jordbruksmark.

Som en följd av vattendirektivet har miljökvalitetsnormer för vatten införts som
ett verktyg för att nå god status. Miljökvalitetsnormerna, som beskrivs i miljöbalken kapitel 5, ska ligga till grund för myndigheters och kommuners överväganden i deras arbete med bland annat tillståndsprövning, tillsyn och
planläggning. Det finns möjligheter till tidsundantag på grund av tekniska, naturliga och/eller ekonomiska skäl i förhållande till målåret 2015. För vattenförekomster där statusen har klassificerats till sämre än god, och där det inte bedöms vara
möjligt att genomföra åtgärder som leder till att miljökvalitetsnormen kan uppnås
till år 2015, har vattenmyndigheterna beslutat att normen god ekologisk status
istället avses uppnås vid en senare tidpunkt, i huvudsak till år 2021.

2.2 Miljöproblem
För alla vattenförekomster som är i riskzonen att inte uppnå god status har det
angetts ett eller flera miljöproblem. I Sverige kategoriseras miljöproblem på
följande sätt; försurning, övergödning, miljögifter, främmande arter, flödesmätningar, kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och vattenuttag.
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Orsaken till att god ekologisk status inte uppnås framgår delvis i Figur 2 som
visar vilka miljöproblem vattenförekomsterna har. En och samma vattenförekomst
kan ha flera miljöproblem. Det dominerande miljöproblemet är övergödning följt
av fysiska förändringar, som utgörs av flödes-, kontinuitets-, och morfologiska
förändringar. Därefter kommer miljögifter och försurning. Eftersom huvuddelen
av vattenförekomsterna med försurningsproblem kalkas är symptomen delvis
åtgärdade och påverkan på den ekologiska statusen därmed begränsad.
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Figur 2. Miljöproblem inom områden med mer än 5 % jordbruksmark.

2.3 Områden med övergödning och åtgärdsbehov
I Figur 3 visas de avrinningsområden1 som har miljöproblemet övergödning
enligt den klassning som utförts av länsstyrelserna och vattenmyndigheterna. Av
Sveriges totala jordbruksareal på drygt 3 miljoner hektar ligger ca 78 %
(2 457 000 ha) inom de utpekade områdena. För kustvatten med miljöproblemet
övergödning visas i figuren de närmast anslutande avrinningsområdena. Arealen
där åtgärder behöver genomföras kan vara något större om åtgärder också behöver
genomföras i områden längre uppströms för att nå god status i kustvattenförekomsterna. I en del utpekade områden i Figur 3 är den avgörande orsaken till övergödningen utsläpp från reningsverk, industri, enskilda avlopp, eller dagvatten,
men dessa områden är få och arealmässigt relativt begränsade.

Avrinningsområdena i figur 3 matchar oftast till de enskilda vattenförekomsterna, men inte alltid. Det
finns totalt 37.787 avrinningsområden och 23.418 ytvattenförekomster. Totalt 3802 avrinningsområden
med en genomsnittlig area på 20 km2 innefattar vattenförekomster med miljöproblemet övergödning.

1
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b

Figur 3. Avrinningsområden1 med vattenförekomster som har miljöproblemet
övergödning (röd färg) där a) visar avrinningsområden där mer än 5 % av arean utgörs av
jordbruksmark och b) områden med mellan 0,1 och 5 % åkermark.

2.3.1

Variation på regional och lokal nivå

Som ett exempel på hur styrmedel och åtgärder kan behöva fördelas lokalt och
regionalt beskrivs två avrinningsområden, Rönne å i Skåne och Söderköpingsån i
Östergötland. Exemplen illustrerar bland annat att det är komplicerat att peka ut
exakt vilka områden där åtgärder behöver vidtas och i vilken omfattning.
Eftersom åtgärdsbehoven ibland är betydande är det rimligt att anta att åtgärder
kan behöva vidtas i områden även uppströms en specifik vattenförekomst, och
inte bara i direkt anslutning till de vattenförekomster som inte når god status.
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Figur 4. Statusklassning med avseende på näringsämnen för vattenförekomsterna i Rönne
å avrinningsområde och dess recipient Skälderviken. Röd färg motsvarar dålig status;
orange, otillfredsställande status; gul, måttlig status; grön, god status och blå motsvarar
hög status. De vattendrag som är grå är antingen inte klassade för näringsämnen, eller så är
de s.k. övrigt vatten, d.v.s. för små för att utgöra vattenförekomster.

I Figur 4 visas statusklassning för näringsämnen i Rönne å avrinningsområde och
i Skälderviken, d.v.s. fosfor för inlandsvatten och fosfor samt kväve för kustvatten. Avrinningsområdet är 1896 km2 stort, varav 32 % är jordbruksmark
(62 100 ha) och 44 % skog. Diffusa förluster från jordbruksmark står för ca 75 %
av bruttobelastningen av totalfosfor2 . Hela området ligger inom nitratkänsligt
område. Andelen jordbruksmark som befinner sig i direkt anslutning till vattenförekomster som inte når god status är 54 %. Motsvarande andel jordbruksmark blir
74 % om man dessutom räknar med de vattenförekomster som är oklassade (gråmarkerade på kartan) men som ligger strax uppströms vattenförekomster som inte
2

Baserat på PLC5; www.smed.se

15

når god status och där åtgärder sannolikt behöver genomföras, t.ex. uppströms
Ringsjön. Endast 7 % av åkerarealen ligger vid eller uppströms vattenförekomster
som har hög eller god status med avseende på näringsämnen.
Uppmätt medelkoncentration av fosfor i mynningen mellan 2001 och 2006 var 63
µg/l och koncentrationen för god status är 52 µg/l3. För att nå god status behöver
fosforhalten följaktligen minska med drygt 15 %. Uppströms den nedersta vattenförekomsten med otillfredsställande status behöver fosforhalten minska med
40 %, vilket berör 73 % av jordbruksarealen. Drygt 10 % av jordbruksmarken
(22 000 ha) ligger uppströms den del av huvudfåran som har dålig status. Där
behöver fosforhalten minska med mer än 60 % för att nå god status.
I Figur 5 visas statusklassning av näringsämnen för Söderköpingsåns avrinningsområde samt för inre Slätbaken. Området är 882 km2 varav 26 % är jordbruksmark (22 737 ha) och 52 % skog. Diffusa förluster från jordbruksmark står för ca
85 % av bruttobelastningen av totalfosfor4 . Huvuddelen av jordbruksmarken,
87 %, ligger inom nitratkänsligt område. Andelen jordbruksmark där åtgärder
behöver genomföras för att nå god status med avseende på näringsämnen är minst
76 %. För resterande 24 % av jordbruksarealen behövs sannolikt inga åtgärder,
eller endast i liten omfattning.
I mynningen behöver fosforkoncentrationen minska med ca 40 % för att nå god
status, baserat på en uppmätt medelkoncentration mellan 2004 och 2006 på 89 µg/l
och en koncentration som representerar god status på 54 µg/l. Uppströms vatten
förekomsterna med dålig status som avvattnar den norra och västra delen av
området behöver koncentrationen fosfor minska med över 70 %, vilket berör 42 %
av jordbruksarealen.

3
www.viss.lansstyreslen.se. Halten för att nå god status beräknas för varje enskild vattenförekomst i
enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder; Naturvårdsverket, 2007a.
4

Baserat på PLC5; www.smed.se
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Figur 5. Statusklassning med avseende på näringsämnen för vattenförekomsterna i
Söderköpingsåns avrinningsområde och dess recipient inre Slätbaken. Röd färg motsvarar
dålig status; orange, otillfredsställande status; gul, måttlig status; grön, god status och blå
motsvarar hög status.

2.4 Reduktionsbehov av kväve och fosfor
Uppskattningen av reduktionsbehovet för att nå god status är inte fullständig, men
vid kartläggningen för åtgärdsprogrammen 2009 uppskattades det till ca 400 ton
fosfor för sjöar och vattendrag och ca 10 000 ton kväve för kustvattenförekomsterna. Dessa siffror får dock anses som preliminära, speciellt för kustvattenförekomsterna där bedömningsgrunderna är osäkra och kan komma att revideras.
Jämfört med Sveriges preliminära åtagande i Baltic Sea Action Plan (BSAP) så är
reduktionsbehovet för att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag mindre än
vad gäller fosfor i Södra och Norra Östersjöns vattendistrikt. Eftersom målet för
fosfor i BSAP endast omfattar egentliga Östersjön blir däremot det totala reduktionsbehovet troligen i samma storleksordning eftersom vattendirektivet berör
hela landet. Även om betingen för kväve fortfarande är osäkra vad gäller vattendirektivet, kan man anta att dessa kommer att vara i samma storleksordning som för
BSAP för de områden som rinner till Egentliga Östersjön. För Öresund och Kattegatt är det däremot troligt att kvävebetingen för vattendirektivet kommer att vara
lägre än de för BSAP.
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3. Åtgärder för bättre vattenkvalitet
3.1 Översikt
Med åtgärd menas den aktivitet som genomförs för att t.ex. minska utsläppen av
fosfor och kväve eller förbättra de biologiska förhållandena i vattendrag.
Syftet har inte varit att göra en fullständig översikt över alla åtgärder. De åtgärder
som beskrivs mer utförligt är sådana där det finns ny kunskap eller där styrmedel
saknas eller är i behov av översyn.
De åtgärder som tas upp i den här rapporten beskrivs översiktligt i Tabell 2. Åtgärderna syftar till att förbättra den ekologiska och kemiska statusen och kopplar till
de kvalitetsfaktorer som används för att bedöma och klassa statusen, se Tabell 1.
Det är åtgärder som ska minska näringsämnens påverkan på vattenkvaliteten, men
även andra åtgärder som kan göras i eller längs med diken och vattendrag för att
förbättra de biologiska förhållandena.
Tabell 2. Olika åtgärder och deras syfte samt beskrivning av åtgärden
Åtgärd

Syfte

Påverkar

Beskrivning

Fosfor

Näringsstatus

Minskar erosion och
ytavrinning

Flera åtgärder, se avsnitt 3.2

Kväve

Näringsstatus,

Minskar utlakningen Flera åtgärder, se avsnitt 3.3

Stabilisering av
dikesslänter

Näringsstatus,
biotopfrämjande

Minskad erosion.
Biologisk mångfald.

Stabilisera växttäcket genom att, fasa
av slänter, lämna strandzon obrukad
och kulvertara särskilt utsatta marker.

Tvåstegsdiken

Näringsstatus,
biotopfrämjande

Minskar erosion.
Biologisk mångfald.

Skapa diken med två olika nivåer.

Underhåll och
rensning av diken

Näringsstatus,
markavvattning

Halterna av fosfor i
vattnet

Underhåll diket och ta bort slam och
därmed fosfor från diket.

Åtgärda
vandringshinder

Möjliggöra vandring Fisk
för fisk

Åtgärda vandringshinder i odlingslandskapet, t.ex. kulvertar.

Funktionella
kantzoner

Näringsstatus,
biotopfrämjande

Minskar erosion.
Fisk. Bottenfauna.

Anlägg kantzoner med träd, buskar
och gräs längs med vattendrag.

Tillförsel av död
Biotopfrämjande
ved, grus och sten

Fisk

Tillför död ved, grus och större sten i
vattendraget.

Meandering

Halterna av kväve
och fosfor i vattnet

Skapa en längre väg för vattnet för att
öka retentionen av näringsämnen.

Näringsstatus,
biotopfrämjande

3.2 Fosforåtgärder på åkermark
Åtgärder mot fosforförluster kan sättas in i olika faser. I den första fasen handlar
det om åtgärder i samband med tillförsel av fosfor till åkermark. En åtgärd kan
vara minskad gödslingsintensitet och att bedöma gödslingsbehovet genom markkartering och jordanalys m.m.. Själva gödselspridningen är ett känsligt moment
där mycket fosfor kan förloras om det sker på ett olämpligt sätt, framför allt vid
spridning av stallgödsel. Exempel på åtgärder i samband med gödselspridning är
anpassad gödslingsintensitet, lämpligt val av spridningstidpunkt och spridningsteknik och en växtplatsanpassad gödsling. Även gårdens lagring av stallgödsel
kan påverka förlusterna beroende på kapacitet och utformning på lagringen.
I nästa fas handlar det om åtgärder för att förhindra att den fosfor som finns i
marken förloras. Här är det viktigt att identifiera de huvudsakliga transportvägarna
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på den specifika platsen för att kunna välja rätt åtgärd. Beroende på vilka transportvägar som dominerar måste man anpassa vilka åtgärder som ska användas. De
huvudsakliga transportvägarna för fosforförluster är ovanpå markytan genom
ytavrinning och erosion, eller genom markprofilen via infiltration eller makroporflöden till dräneringsledningarna och vidare ut till avrinnande vatten.
Erosion är den största orsaken till förlust av partikulär fosfor. Erosion kan förhindras genom att marken hålls bevuxen under en större del av året, t.ex. genom att
anlägga skyddszoner runt ytvattenbrunnar och skyddszoner längs vattendrag eller
genom avfasning av dikeskanter. Ytavrinning och erosion kan också förhindras
genom att marken lämnas obearbetad på hösten eller genom åtgärder för att öka
infiltrationen och förbättra markens aggregatstruktur, så som strukturkalkning
och kalkfilterdiken.
För att förhindra förluster från marken genom profilen ska stora makroporflöden
och stående vatten på fältet undvikas. Vattnet som passerar genom profilen
ska infiltrera jämnt i profilen och komma i kontakt med jorden så mycket som
möjligt för att markpartiklarna ska kunna binda den fosfor som finns löst i markvätskan. En jämn infiltration uppnås genom t.ex. god dränering, kalkfilterdiken
och strukturkalkning.
I den sista fasen handlar det om att ta hand om den fosfor som redan lämnat åkern.
Det kan vara åtgärder i diken, t.ex. hur man gör en dikesrensning på bästa sätt,
tvåstegsdiken mm. Det kan också vara våtmarker, dammar som samlar fosfor
och kalkfilter.
I Tabell 3 beskrivs översiktligt de åtgärder som ingått i projektet.
Tabell 3. Översikt över åtgärder för att minska förluster av fosfor
Åtgärd

Beskrivning

Effekt

Anpassad gödsling

Anpassning av fosforgödsling till
norm, bl.a. ingen gödsling på
jordar med hög fosforstatus.

Minskade P-förluster. Effekten på löst P
beror på jordarnas egenskaper. På erosionsbenägna jordar kan andra åtgärder ha
större effekt på förluster av partikulärt P.

Reducerad
jordbearbetning

Odling utan plöjning, men med
grund eller ingen bearbetning

Minskade förluster av partikulärt P på
erosionskänslig mark. Förluster av löst P
kan öka.

Vårbearbetning

Ingen jordbearbetning på hösten

Minskade förluster av partikulärt P främst
på erosionskänslig mark (förluster av löst P
kan öka)

Nedbrukning

Nedbrukning av stallgödsel efter
spridning på obevuxen mark

Minskade P-förluster genom ytavrinning
och via makroporer på lerjordar

Strukturkalkning

Spridning och inblandning av
strukturkalk

Minskade P-förluster genom olika
processer.

Täckdikning

Underhåll av täckdikningssystem

Minskade P-förluster genom ytavrinning

Kalkfilterdiken

Inblandning av kalk i jorden vid
återfyllning av täckdiken

Minskade P-förluster genom ytavrinning.
Kalken binder P.

Skyddszoner längs
vattendrag

Bevuxna skyddszoner längs vattendrag

Minskade P-förluster genom ytavrinning

Anpassade
skyddszoner

Bevuxna skyddszoner vid erosionskänsliga områden

Minskad erosion och P-förluster

Fosfordammar

Mindre dammar för fosforavskiljning

Sedimentation av partiklar och viss effekt
på löst fosfor

Kalkfilter

Avrinnande vatten leds genom
kalkfilter.

Avskiljning av fosfor
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Fosforförluster sker i form av partikelbunden fosfor och löst fosfor. Förluster i
form av partikelbunden fosfor inträffar när markpartiklar följer med vatten ut från
fältet till avrinnande vatten. Markpartiklar kan följa med avrinnande vatten vid
ytavrinning som skapar erosion på markytan eller genom inre erosion i t.ex. makroporer genom markprofilen. Fosfor sitter bundet till markpartiklarna och är inte
direkt biotillgängligt. Men om det är små partiklar t.ex. lerpartiklar som slammats
upp, kan de transporteras mycket långt och de kan innehålla stora mängder fosfor
som på sikt kan frigöras.
Förluster av löst fosfor sker i form av fosfatjoner (HPO42- och H2PO4- ) lösta i
avrinnande vatten. Fosfatjonerna är direkt biotillgängliga. Löst fosfor kan komma
från stallgödsel eller mineralgödsel, frigöras från markpartiklar eller från växtrester som bryts ner, avdödas eller fryser sönder. Löst fosfor kan följa med vatten
vid ytavrinning men även vid transport genom markprofilen, t.ex. vid makroporflöde. Av de totala fosforförlusterna kan fördelningen mellan löst och partikulär
fosfor variera mycket. Försök har visat variationer i andelen löst fosfor på mellan
9 och 93 %. Fosforförluster sker ofta episodiskt, dvs. stora förluster under korta
tidsintervall. Förlusterna sker också med stora rumsliga variationer, vilket gör det
extra svårt att hitta åtgärder som ger effekt på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

3.2.1

Transportmekanismer vid fosforförluster

Transport av P från terrestra till akvatiska miljöer beskrivs ofta med en struktur
som består av fyra steg (källa, mobilisering, transport och påverkan). Fokus i
forskningen har ofta varit på de två första stegen (källa och mobilisering) som är
lättare att studera under relativt kontrollerade förhållanden. Nästa steg (transport)
introducerar komplexa frågeställningar med stora variationer i tid och i rum.
Hydrologin ger förutsättningar för mobilisering och möjliggör transport av fosfor
till omgivande akvatiska ekosystem. Även de största källorna förblir inaktiva om
det inte finns en effektiv hydrologisk transportmekanism. Därför är hydrologin
den viktigaste faktorn för fosfortransport. Samtidigt är hydrologin i sig oerhört
komplex med variationer i tid (t.ex. nederbördsintensitet) och i rum (t.ex. variationer i markprofilens eller fältsluttningens egenskaper).
Ursprungligen är ytavrinning den transportmekanism som starkast kopplats till
fosforförluster och försök har visat att ytavrinning är den transportmekanism som
oftast leder till de högsta fosforförlusterna. Ytavrinning mobiliserar löst fosfor och
lösgör jordpartiklar (erosion) från de översta millimetrarna av matjorden som ofta
är mycket fosforrik, och transporterar sedan snabbt det suspenderade materialet
vidare till vattenrecipienten. Det finns två typer av ytavrinning, infiltrationsöverskridande eller Hortonsk ytavrinning och mättad ytavrinning. Hortonsk ytavrinning sker när nederbördsintensiteten överskrider markens infiltrationsförmåga.
Svenska jordar har generellt en hög infiltrationskapacitet som sällan överskrids av
nederbördsintensitet. Dålig infiltrationskapacitet på grund av t.ex. tjäle i marken,
markpackning eller plogsula kan dock leda till förutsättningar för lokal förekomst
av Hortonsk ytavrinning. Mättad ytavrinning uppstår i utströmningsområden där
grundvattenytan ligger i eller ovan markytan. Denna typ av ytavrinning påverkas
av topografin där låglänta fält som har stora tillrinningsområden ligger i riskzonen
för förekomst av ytavrinningen. Det kan också påverkas av dikning och dränering.
Internationell forskning visar att ytavrinning bör undvikas och att infiltration av
vattnet är alltid att föredra. På ett av fälten som ingår i miljöövervakningspro-
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grammet ”Observationsfält på åkermark” (Torstensson och Johansson, 2010) mäts
ytavrinning och dränering separat. Där svarar ytavrinning för 64 % av vatten
volymen, 40 % av kväveförlusterna och hela 88 % fosforförlusterna, räknat som
medelvärde för en tioårig period (1997/98-2007/08). Ytavrinningsförlusterna i
svenska förhållanden är också kopplade till klimatiska förutsättningar. Snösmältning som sker på frusen mark leder till ytavrinning och är mycket mer förekommande i norra delarna av Sverige.
Fosforförluster som sker genom utlakning igenom markprofilen har tidigare
ansetts vara små eller obefintliga, vilket förklarades med att markprofilen oftast
har en hög fosforbindningskapacitet. Forskning har dock visat att fosforförlusterna kan vara betydande från jordar med låg fosforbindningskapacitet, samt från
jordar där vattentransport genom markprofilen sker genom sprickor och stora
porer (makroporflöde). Ett svenskt exempel på det förstnämnda fallet är ett av
fälten i miljöövervakningsprogrammet ”Observationsfält på åkermark”. Det systemtäckdikade fältet 3M där jordarten utgörs av välsorterad sand uppvisar de
högsta fosforförlusterna (1,6 kg P/ha och år, i genomsnitt för åren 1997/982007/08) av alla fält som ingår i programmet. Höga fosforhalter (P-AL på 33,2
mg/100 g) i kombination med låga halter av järn (Fe) och aluminium (Al) och
därmed en hög fosformättnadsgrad (dvs. förhållandet mellan fosfor i marken och
markens förmåga att binda fosfor) är förklaringen till sådana höga förluster. Ur
åtgärdssynpunkt bör fält/områden med naturligt låg fosforbindningskapacitet
identifieras och kartläggas.
I det andra fallet där utlakningsförlusterna är höga ligger förklaringen i markfysikaliska förutsättningar att transportera vatten. Den snabba transporten av vatten
genom relativt få men aktiva sprickor och porer, leder fosfor som mobiliseras och
lösgörs i matjorden förbi huvuddelen av markens bindningsplatser och därmed
sätts markens buffrande förmåga ur spel, oavsett om den i grunden har en hög
bindningskapacitet. Effekten av makroporflödet bestäms dels av antal sprickor
och makroporer men också av hur stor andel av dessa som är aktiva i vattentransporten. En tumregel är att makroporflödet är lågt på sandiga jordar och ökar
med en ökande lerhalt. På grund av den höga variabiliteten i markens hydrologiska konduktivitet, struktur och textur är det svårt att mäta eller uppskatta makroporflödet på fält- eller avrinningsområdesnivå, och oftast används modellerade
jordartsspecifika värden, som dock behöver valideras och verifieras i större
omfattning under fältförhållanden.
Få studier har jämfört P-halter i ytavrinningsvatten och i utlakningsvatten.
Kleinman m.fl. (2009) konstaterar att förlusterna (0.22-0.38 kg/ha) i utlakningsvattnet under en period på sju veckor efter tillförsel av stallgödseln var signifikant
lägre än förluster i ytavrinningsvattnet (0.31-2.07 kg/ha) efter en enda ytavrinningsepisod. Sharpley med flera (2002) har visat starkt samband mellan förluster
både i ytavrinningen och i utlakningsvatten och fosforhalter i marken (Figur 6).
Halterna i utlakningsvatten är dock ungefär hälften så höga som halterna
i ytavrinningsvattnet.
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Figur 6. Samband mellan halter av löst fosfor i (a) ytavrinningsvatten och (b) dräneringsvatten från 30-cm djupa lysimetrar och markens fosforstatus (0-5 cm) uppmätt med en
metod för att bestämma växttillgängligt fosfor (Mehlich-3) från ett avrinningsområde i
centrala Pennsylvania efter Sharplly m.fl., 2002.

3.2.2

Styrande faktorer för fosforförluster - källa eller transport

När man ska bedöma risken för fosforförluster från fält eller områden där inga
mätningar finns, grundar sig bedömningen ofta på resultat från modeller där man
försökt ta hänsyn till de viktigaste styrande faktorerna. Användning av modeller
begränsas dock av ett stort behov av indata och expertkunskap som behövs för att
genomföra alla modelleringssteg. I stället har förenklade verktyg, ett fosforindex,
utvecklats som ett alternativ där de styrande faktorerna har delats in i två huvud-
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grupper: källor (markens fosforhalt, tillförsel av stall- och handelsgödsel mm) och
transportfaktorer (erosion, ytavrinning, dränering mm). Huvudidén är att fält där
höga värden på både källor och transport sammanfaller identifieras som högriskfält medan låga värden på antingen källor eller transport resulterar i låg risk
(Figur 7a). Framräknade värden för varje huvudgrupp multipliceras för att få fram
ett fosforindex som sedan ska kunna användas som ett verktyg för lantbrukare
och rådgivare.
Svenska mätningar har dock visat att områden med erosion och stora partikeltransporter kan ha höga fosforförluster även om fosforhalten i marken är relativt
låg och gödslingsrekommendationerna följs. I sådana fall kan matrisen i Figur 7b
vara mer passande. Det finns flera exempel på detta. Flera fält som ingår i miljöövervakningsprogrammet ”Observationsfält på åkermark” (Torstensson och
Johansson, 2010) visar höga fosforförluster trots att P-AL halterna är låga eller
måttliga. Merparten av fosforförlusterna från dessa fält utgörs av partikulärt
bunden fosfor. Samma sak gäller flera små avrinningsområden som ingår i miljöövervakningsprogrammet ”Typområden på jordbruksmark” (Stjernman Forsberg
m.fl., 2010).
Enligt matrisen i Figur 7b sätter transportfaktorerna ett slags basnivå för fosforförlusterna som sedan modifieras uppåt med ökande fosforkälla. Utifrån åtgärdsperspektiv innebär detta att åtgärder som riktar sig enbart mot källorna inte kommer
att vara tillräckliga i vissa känsliga områden. Här behövs åtgärder som både
minskar mobilisering av markpartiklar och förhindrar snabba och direkta genvägar genom markprofilen och/eller i landskapet.

Figur 7. Konceptuella matriser som beskriver betydelsen av källor och transport för
riskbedömningen av fosforförluster, där (a) dessa faktorer antas vara av samma betydelse
eller (b) transportfaktorerna spelar en mer avgörande roll.

3.2.3

Behovsanpassad gödsling

På många fält i Sverige har en kontinuerlig tillförsel av stallgödsling under många
år gjort att fosforhalten i marken har ökat. Även om gödslingsnivåerna numera är
betydligt lägre än vad de varit tidigare, och i många fall motsvaras av grödans
bortförsel, så påverkas fosforhalten fortfarande av markens gödslingshistoria. En
analys av 5163 jordprover som tagits inom Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram ”Yttäckande rikskartering av åkermark” visar att 44 % av dessa jordprover ligger i fosforklass IV eller V, vilket motsvarar P-AL >8 mg/100 g jord
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(Djodjic, 2011). Andelen jordar som ligger i klass IVb och V, dvs.>12 mg/100 g
jord, är 24 %. Om man bara tittar på de kustnära områdena i södra Sverige är
andelen som ligger i klass IV och V ca 70 % och andelen som ligger i klass IVb
och V är ca 50 % (Figur 8).

Figur 8. Siffrorna anger procent jordprover som tillhör P-AL klass IV eller V. De färgade
områdena representerar (a) 8 produktionsområden som används av SCB för deras
sammanställning av jordbruksstatistik, (b) 22 utlakningsregioner som används vid de
nationella beräkningarna av näringsämnestransport till omkringliggande hav, så kallade
PLC-beräkningar (Pollution Load Compilation).

Beskrivning av åtgärden
En åtgärd för att minska gödslingsintensiteten är att begränsa mängden fosfor som
får tillföras åkermarken, framför allt på jordar med höga fosforhalter. Den effekt
som eftersträvas är att fosforgödslingen och framför allt stallgödseln, fördelas på
ett bättre sätt i förhållande till behovet för varje enskilt fält och gröda, och att riskerna för förluster därmed minskas. Att begränsa gödslingsintensiteten skulle
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kunna innebära att fosforgödsling begränsas till en mängd som är mindre än bortförseln på jordar med hög fosforhalt, vilket medför att man får en negativ fosforbalans på dessa jordar. På sikt skulle man då kunna få en minskad fosforhalt i
marken. Ett annat alternativ skulle kunna vara begränsningar för gödsling på särskilt läckagekänsliga jordar. Sambandet mellan fosforhalt i marken, gödslingsintensitet, fosforbalanser och förluster är dock svårt att förutse. Det finns många
andra faktorer som påverkar om tillförd fosfor kommer att tas upp av växterna,
bindas i marken eller förloras i löst och/eller partikulär form.
Fosforbalansen på årsbasis för hela Sverige är enligt SCB (2011) +1 kg fosfor/ha
(tillförsel 13 kg/ha och bortförsel 12 kg/ha). Men balansen ger en något missvisande bild då hela åkerarealen ingår. Man bör beakta att bara 57 % av åkerarealen i
Sverige gödslas med fosfor, vilket ger en genomsnittlig giva på 25 kg/ha.

Tillämpbarhet
Att begränsa gödslingsintensiteten är i princip möjligt att göra på alla jordar, men
det är främst aktuellt på jordar med hög fosforstatus och på jordar med stor risk
för förlust av löst fosfor. Jordar med hög risk är bland annat jordar med grövre
struktur och låg fosforbindningskapacitet i både matjord och alv.
Att identifiera jordar med hög fosforhalt är teoretiskt sett, relativt enkelt eftersom
man kan utgå från markkarteringsdata. Att identifiera jordar med stor risk för förluster av löst fosfor är betydligt svårare. En möjlighet är att bedöma jordarnas fosforbindningskapacitet som en parameter som avgör om gödslingen behöver
begränsas. Det kan göras genom att mäta Fe och Al i jorden eller genom att
bestämma ett så kallat sorptionsindex för jorden (Börling, 2001; Ulén, 2006).

Effekt av åtgärden
Löst fosfor
Forskning visar att högre fosforhalt i marken innebär en större potential för frigörelse av löst fosfor från jordpartiklar och därmed även högre potential för fosforförluster. Gödsling ökar halten växttillgängligt och lättlösligt fosfor i marken.
Försök har visat att denna ökning blir högre för jordar som redan har en hög fosforstatus före gödsling. Mekanismen bakom detta är att markens fosformättnadsgrad ökar med ökad fosforhalt, det vill säga antalet tillgängliga bindningsplatser
för fosfor blir färre och därmed förblir en större andel av den tillförda fosforn i
mer lösliga former.
Pote m.fl. (2003) visade i en laboratoriestudie att en fosforgiva på 100 kg P/ha
orsakade större ökning av vattenlöslig fosfor i jordar som redan hade en hög fosforstatus. Ökningen var något större när man gödslade med handelsgödsel jämfört
med kycklinggödsel. Svanbäck m.fl. (opublicerade resultat) fick liknande resultat
för tre av fem undersökta jordar efter tillförsel av nötgödse (motsvarande 21-30 kg
P/ha) i en lysimeterstudie. Fosforkoncentrationen i utlakningsvattnet ökade i vissa
fall mer än dubbelt så mycket i de uppgödslade leden jämfört med led som hade
lägst fosforhalt. För två av jordarna kunde ingen ökning av fosforförluster noteras
efter gödslingen. Skillnaden mellan jordarna kan förmodligen förklaras av skillnader i jordarnas fosforbindningskapacitet.
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Försöken visar alltså att gödsling på mark med hög fosforstatus kan öka risken för
förluster, men att det också beror på jordarnas inneboende egenskaper, bland annat
fosforbindningskapaciteten. Det är dock viktigt att betona att många av försöken
gjorts i labskala eller under mycket begränsade yttre förhållanden och att resultaten
ska ses som ett mått på risken för fosforförluster. Eventuell efterföljande fastläggning av P i markytan, markprofilen eller dike som ligger mellan fältet och recipienten kommer att ha avgörande roll för hur mycket av den lättlösta fosforn
når recipienten.

Erosion och partikulär fosfor
Inverkan av stigande fosforhalt i matjorden och gödslingsnivåer är främst studerad
med fokus på förluster av löst fosfor och sällan med fokus på att koppla dessa faktorer till erosion och förluster av partikulär bunden fosfor. Principen borde egentligen vara densamma att högre fosforhalter och högre fosforgödselgivor innebär en
högre risk för förluster, om dessa fält sammanfaller med hydrologiskt aktiva delar
av landskapet. Genom en sammanställning av resultat från miljöövervakningsprogrammet ”Observationsfält på jordbruksmark” tog Djodjic och Bergström (2005)
fram en multiregressionsekvation där mängd partikulärt fosfor på suspenderade
materialet i vattnet var positivt korrelerat till P-AL i marken (Figur 9). Det finns
också en koppling mellan erosion och frigörelse av löst fosfor. Sharpley m.fl.,
(2002) har visat att minskande växttäcke ökar erosionen, vilket ökar kontakten
mellan ytavrinningsvattnet och jorden, vilket i sin tur kan ge högre förluster av löst P.
Resonemanget kring fosforhalt i marken och förluster av partikulärt fosfor kompliceras dock av att erosionsprocessen leder till en relativ anrikning av små partiklar,
främst lerpartiklar, i det material som eroderar. Detta gör att det finns förhållandevis
mer fosfor i det suspenderade materialet jämfört med markens ursprungliga halter. I
en studie med fem jordar och artificiell nederbörd och påföljande ytavrinning undersökte Sharpley (1980) skillnaden mellan fosforhalt i marken och i eroderat material
efter tillförsel av fyra olika nivåer av fosfor. Han konstaterade att fosforhalten var
signifikant högre i det eroderade materialet än i marken och att skillnaden ökade
med ökande fosforgivor. Men han såg också att på den jord som från början hade
den lägsta initiala fosforhalten var skillnaden störst mellan fosforhalt i marken och
fosforhalt i det eroderade materialet.
Withers m.fl. (2009) studerade effekterna av stigande fosforhalt i marken på halter
av löst och partikulärt fosfor i ytavrinning på en lerjord. Resultaten visade att halter
av både löst och partikulärt fosfor ökade med stigande fosforhalt i marken, men att
ökningstakten var ca 50 % lägre för partikulärt fosfor än för löst fosfor. Detta kan
förklaras med att anrikningen av lerpartiklar med mycket partikulärt fosfor i det eroderade materialet till viss del utjämnade skillnaderna i förluster mellan jordar med
hög och låg fosforhalt. Detta betyder att begränsning av gödsling och minskning av
markens fosforstatus troligtvis har större effekt på förluster av löst fosfor än på förluster av partikulärt fosfor.
Det verkar alltså finnas ett positivt samband mellan markens fosforhalt och förluster
av partikulär fosfor. Men anrikning av ler och fosfor i eroderat material gör att man
kan förvänta sig betydande förluster av partikulärt fosfor även från erosionskänsliga
fält som har låg eller måttlig fosforhalt. På jordar med erosionsproblem är det
således viktigare att fokusera på åtgärder som minskar erosion och ytavrinning än
att reducera fosforhalten i marken.
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Figur 9. Halter av partikulärt fosfor som funktion av markens textur och P-halt (P-AL), efter
Djodjic och Bergström (2005).

Synergieffekter och målkonflikter
Begränsad gödslingsintensitet är en resursfråga. Fosfor är en ändlig resurs som vi
måste hushålla med. Om gödslingsintensiteten minskas till en nivå som motsvarar
grödans behov, kan stallgödseln fördelas på en större areal, vilket i förlängningen
kan leda till en minskat behov av andra fosforgödselmedel.
Många jordar med höga fosfortal finns i områden med hög djurtäthet där det finns
en stor produktion av stallgödsel. Om gödslingen ska begränsas för att anpassas
till grödans behov, t.ex. genom restriktioner för spridning på jordar med höga fosfortal, så kommer behovet av att transportera gödsel från dessa områden till andra
områden att öka markant. I en sammanställning som gjordes i början av 2000-talet
på uppdrag av Naturvårdsverket har man analyserat konsekvenserna av restriktioner som innebär att man får sprida max 22 kg P/ha men inte räkna in jordar
med P-AL Klass V i spridningsarealen. I t.ex. Halland skulle det krävas långa
transporter för att hitta mark där stallgödseln kan spridas, i vissa fall upp till 10
mil. Totalt beräknades att transporterna för Hallands län skulle öka med 263 726
mil, med 15 ton gödsel per transport. Enligt sammanställningen kan man förvänta
sig att detta skulle kunna ha en negativ inverkan på investeringsviljan och driva
upp markpriserna. Det skulle även kunna upplevas som orättvist att drabbas av
tidigare generationers gödsling och det skulle uppstå en rädsla för att ta emot stallgödsel och riskera uppgödsling av den egna jorden. Sannolikt skulle vissa producenter välja att sluta med djurproduktion. Men det skulle även kunna stimulera till
att hitta andra lösningar, t.ex. gödselseparering och optimerad utfodring

Kostnader
En kostnad som uppkommer vid begränsningar av gödslingsintensiteten är transport av gödsel från gårdar med djurproduktion och marker med höga fosfortal till
andra gårdar som kan utnyttja gödseln på sin mark. Enligt den sammanställning
som nämns i föregående stycke kan kostnaderna för transport av stallgödsel uppskattas till ca 1 kr per ton och km med lastbil. Kör man med spridare är kostnaden
den dubbla. Dessa uppskattningar är dock några år gamla och kostnaderna kan
antas ha ökat något.
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3.2.4

Skyddszoner

Beskrivning av åtgärden
Skyddszoner är gräsbevuxna zoner som inte bearbetas eller gödslas och som
anläggs längs kanterna på åkermarken vid gränsen till diken, vattendrag eller
sjöar. De kan också anläggas inne på fältet, till exempel runt ytvattenbrunnar, i
svackor på fältet eller som gräsbevuxna vattenvägar genom fältet.
En annan möjlighet är att anlägga skyddszoner längs vägar där markstrukturen har
blivit förstörd till följd av användningen av vägsalt. Vägsalt innehåller natriumklorid (NaCl) och stora mängder natrium verkar dispergerande på lerpartiklarna
och gör att de slammas upp. Skyddszoner med gräs kan då skydda markstrukturen
mot skador och förhindra att uppslammade lerpartiklar transporteras vidare.
Skyddszoner minskar transporten av sediment, näringsämnen och pesticider via
ytvattenavrinning genom att vattenflödet bromsas, vilket medför sedimentation av
jordpartiklar och partikelbundna ämnen i skyddszonen. Växttäcket stabiliserar
jorden och skapar en filtrering av partiklar och adsorption på växter och markyta.
Fosforretention sker i huvudsak genom sedimentation av partikelbunden fosfor,
adsorption av löst fosfor på markytan, infiltration och fosforupptag i vegetationen.
Effektiviteten beror på flera faktorer, såsom jordens förmåga att binda fosfor,
redox status, pH mm, men även sluttningslängd, skyddszonens yta i förhållande
till uppströms yta, vegetationstyp och skötsel av skyddszonen. Retention av partikelbunden fosfor är nära relaterad till retentionen av sediment. Trots detta är
skyddszonerna ofta mindre effektiva att minska transporten av fosfor än att
minska transporten av sediment. Det beror på att en stor andel av fosforn är
bunden till finler som tar mycket lång tid att sedimentera. Detta resulterar i en
högre halt av fosfor i det material som passerar ut från zonerna jämfört med det
material som följer med ytavrinningsvattnet in i skyddszonerna.
Retention av löst fosfor kan ske genom bindning till markpartiklar eller fosforupptag i vegetationen. Infiltration och filtrering är också viktigt. Effekten på
löst fosfor är dock osäker då ett flertal försök har visat att löst fosfor kan frigöras
från skyddszonen och öka utlakningen av löst fosfor.

Insådd av insektsfrämjande fröblandning
I slättlandskapet har många biotoper minskat i antal, areal och spridning vilket
medfört att vilda pollinatörer och fåglar minskat. Under 2008 försvann uttagsplikten för träda vilket innebär att det finns färre stubbträdor och därmed mindre
tillgång på föda för till exempel gulsparv, kornsparv och hämpling. Vidare
minskar många arter av pollinatörerna, flera humlearter och solitära bin är med på
den svenska rödlistan. Olika studier visar även på nedgång för humlor och
dagfjärilar (van Swaay m.fl., 2010). En orsak till detta kan vara att tillgången på
föda minskat genom att det är färre blommor på vallen och att de vilda växternas
förekomst har ändrats, till exempel genom att det finns mindre ogräs på åkermark.
Det är framförallt i slättbygden som det är brist på pollen- och nektarrika
blommor. En möjlighet att gynna dessa är att så in en insektsfrämjande fröblandning i skyddszonen.
Bland ettåriga pollen- och nektarproducerande arter är honungsört, ringblomma
och blåklint särskilt odlingsvärda. Bland fleråriga växter är ärtväxter och korg-
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blommiga växter populära bland blombesökande insekter, t.ex. röd- och vitklöver,
rödklint och prästkrage. Insådd av spannmål gynnar fältsparvar medan oljerika
fröer gynnar finkar och sparvfinkar. Humlor verkar föredra fleråriga växter, ärtväxter, korgblommiga och kransblommiga växter (Lindström, 2010).

Tillämpbarhet
Skyddszoner kan anläggas på de flesta fält. Effekten och därmed kostnadseffektiviteten för zonerna kan dock variera kraftigt beroende på skyddszonens utformning och placering samt fältets egenskaper. Störst effekt får man genom att
anlägga skyddszoner på fält där det förekommer ytavrinning och erosion, och där
fosforförluster främst sker i form av partikelbunden fosfor, dvs. erosionskänsliga
jordar på sluttande mark.
Skyddszonerna kan minska erosionen via ytavrinning väsentligt, enligt norska
försök, på mjälalättlera med ganska kraftig lutning. Liknande jordar och lutningar
har studerats i Dalarna och observerats i norrländska älvdalar. Förmodligen skulle
en god effekt av skyddszoner kunna uppnås även på dessa jordar.
Förutsättningarna för skötsel som innebär avslagning av grödan på skyddszonen
kan variera för olika typer av gårdar. För de flesta djurgårdar är det inget problem
då samma maskiner kan användas som vid vallskörd. Rena växtodlingsgårdar och
grisgårdar kanske däremot inte har tillgång till den typen av maskiner.
Att så in fågel- och insektsfrämjande fröblandningar i skyddszonen är tillämpbart
i alla grässkyddszoner för att gynna biologisk mångfald. En möjlighet är insådd
av ängsfröer. Avslagning är viktigt om man vill skapa en äng mellan vattendraget
och åkern.

Effekt
Hur effektiva skyddszonerna är att minska erosion och transport av näringsämnen
och pesticider beror på många faktorer som fältets lutning, jordart, skyddszonens
bredd, storlek på zonerna i förhållande till avrinningsarealen, skötsel av skyddszonen, åtgärder på den uppströms odlade ytan och näringsbelastning. Några av
nyckelprocesserna är mikrobiella vilket gör att effekterna också är beroende av
skyddszonernas markfukt och temperatur (Haycock m.fl., 1996). Om det finns väl
fungerande dräneringssystem på det ovanliggande fältet kommer betydande vattenmängder att infiltrera ner genom profilen på fältet och sedan transporteras till
dräneringsrören utan att passera genom skyddszonen (Leeds-Harrison, m.fl. , 1999).

Retention av sediment och partikelbunden fosfor
I skyddszonerna deponeras mjäla och sand relativt snabbt, medan små och medelstora lerpartiklar bara sedimenterar om de är i aggregerad form. För att de fina lerpartiklarna ska sedimentera krävs en längre sträcka och därmed en bredare
skyddszon än för grövre partiklar. Grövre partiklar fångas därför lättare än fina
lerpartiklar i skyddszonen.
En översikt av internationell litteratur visat att skyddszonerna minskar sedimenttransporten via ytvatten med mellan 0 och 99 %. Den genomsnittliga reduktionen
(75 %), antyder en hög effektivitet, men det ska betonas att många av dessa studier har utförts i rutförsök och en del med regnsimulering. Det finns få studier av
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skyddszoner i avrinningsområden, men det är välkänt att skyddszonerna inte fungerar så bra i ett komplext landskap. Där koncentreras vatten och sediment i försänkningar innan de passerar skyddszonen vilket gör att effekten av skyddszonen
på dessa utsatta platser inte räcker till.
Tabell 4 sammanfattar resultat av studier med skyddszoner i Nordiska undersökningar. Medianretentionen för totalfosfor har varit 41 %. Skyddszonerna är mindre
effektiva på jordar med ett högt lerinnehåll än på grövre jordar. Det beror på långsammare sedimentation av små lerkolloider, lägre infiltration i lerjorden och
resuspension av kolloider och löst fosfor.
Tabell 4. Effekter av skyddszoner med ytavrinning från åkermark i Norden: varaktigheten av
studien (antal år), sluttning (%), jordtyp, bredd (m), vegetation på skyddszonen, och
retentionen (%) med avseende på totalfosfor (TP) och löst reaktiv fosfor (DRP) samt referens
Plats

Varaktighet

Sluttning

Jordtyp

Bredd

Vegetationstyp

Retention

Referens

C Sverige

3

10

Styv lera

5

Gräs

5 (TP)*
0 DP

Ulén, 1988

S Sverige

-

10

Sandig lättlera

8

Gräs

65 (DRP)

Vought et al.,
1994

S Sverige

-

10

Sandig lättlera

16

Gräs

95 (DRP)

Vought m.fl.,
1994

Norge

8

12

Gräs

78–90 (TP)

Syversen, 2005

SV Finland

10

12–18

Mycket styv lera

Mjälalättlera

5, 10
10

Gräs som
skördades

41 (TP)
0 (DRP)

Uusi-Kämppä,
2005

SV Finland

10

12–18

Mycket styv lera

10

Buskar och 41 (TP)
gräs
−71 (DRP)

Uusi-Kämppä,
2005

* Reduktion endast ett år med kraftig erosion

Löst fosfor
Löst fosfor kan bindas i skyddszonen genom sorption till jorden och upptag av
vegetationen. Infiltration och filtrering är också viktigt. Men läckaget av löst
fosfor kan också öka genom skyddszonen. Ökningen av löst fosfor kan bero på
typ och skötsel av vegetationen. När man jämfört skogsbevuxna och gräsbevuxna
buffertzoner och sådana med blandad vegetation, verkar avslagning och bortförsel
av vegetationen att vara avgörande för om det sker reduktion eller ökning av löst
fosfor. Fosforkällan är sannolikt läckage från döende eller frostskadad vegetation
(Uusi-Kämppä, 2005; Uusi-Kämppä m.fl., 2000). Medianvärdet för retentionen
för löst fosfor har varit 0 % i de nordiska försök som redovisas i Tabell 4. I ett
försök uppmättes en ökning av löst reaktiv fosfor med 71 % ut från skyddszonen.
Trots att fosfor kan hållas kvar effektivt i skyddszonen kan den alltså åter
mobiliseras som löst fosfor. Ytterligare ett antal studier, förutom de nordiska, har
också pekat på ökningar i lösta eller reaktiva former av fosfor i ytvatten som passerar genom skyddszonen (Daniels och Gilliam, 1996; Dillaha m.fl., 1989; Peterjohn och Correll, 1984). Flera av dessa har rapporterat en ökning på över 50 % och
en signifikant frigörelse av löst fosfor på upp till 8 kg fosfor per hektar och år.
Slutsatsen från så gott som alla studier är att skyddszonerna är mer effektiva att
hålla kvar partikelbunden fosfor än löst reaktiv fosfor via ytvattenavrinning.
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Val av gröda
Flerårigt gräs är vanligast i försöken (Tabell 4), men man har också undersökt
effekten med buskar och träd. Søvik och Syversen (2008) rapporterade en högre
fosforretention i skyddszoner med träd (asp eller al) kombinerat med gräs. Andra
studier har emellertid inte funnit någon skillnad i fosforretention med buskar och
träd jämfört med bara gräs (Lowrance och Sheridan, 2005; Syversen, 2005;
Schmitt m.fl., 1999). I Ontario, Kanada, uppmättes den största fosforretentionen
med gräsvegetation och en hög procent av klöver (Abu-Zreig m.fl., 2003).
Effekter av träd och buskar borde undersökas för de mest erosionskänsliga områdena i Sverige. Det kan vara ett sätt att stabilisera jorden nära vattendraget (Ulén
och Kalisky, 2005). Samtidigt kan träden förändra landskapsbilden och
försvåra skötseln.

Skyddszonens bredd
Studier visar generellt en ökande fosforretentionen med ökande bredd på skyddszonerna. Men ökning över en viss bredd ger endast små effekter. I ett nordiskt
försök fann Syversen (2002) att en 10 meter bred skyddszon var signifikant effektivare än en 5 meter bred. Abu-Zreig m.fl. (2003) rapporterade att förmågan att
effektiviteten ökade snabbt om bredden ökades upp till 10 m, men för bredder
över 10 m klingade ökningen av och gav en mycket liten skillnad mellan10 och
15 meters bredd. I en studie av Lee m.fl. (2000) skedde den maximala retentionen
vid 16 m breda skyddszoner i kombination med tät ört- och trädvegetation.
Vid studier av avrinningsområden fann Reed och Carpenter (2002) att skyddszonens form var viktigare för fosforretentionen än dess bredd. Det är betydligt mer
kostnadseffektivt om skyddszonerna anpassas efter landskapet och görs bredare på
platser med kraftig ytavrinning och smalare i områden där det inte förekommer
ytavrinning och erosion, än om man har en jämnbred skyddszon längs hela vattendraget. I svackor där vatten ansamlas på ytan från flera håll behövs troligtvis en
betydligt bredare skyddszon än vad som vanligtvis anläggs. På så vis anpassas
skyddszonens bredd till den yta som avvattnas. På motsvarande sätt kan skyddszonen anpassas även i områden med plan mark och god infiltration, där ytavrinning och erosion inte förekommer. Där skulle det i vissa fall sannolikt räcka med
en smal skyddszon som är ca 0,5-1 meter bred. I detta fall är skyddszonens funktion att undvika att jordbearbetning sker alltför nära fältkanten och att jordpartiklar förflyttas utanför fältkant vid jordbearbetning.

Skötsel
Skötseln kan påverka skyddszonernas effektivitet. Grunden är att skyddszonen ska
ha ett stabilt vegetationstäcke som ska repareras vid behov. Utöver det kan skötseln innebära att man ska slå av vegetationen under växtsäsongen och eventuellt
även för bort den. Detta görs för att undvika att fosfor ansamlas i vegetationen och
sedan riskerar att frigöras då vegetationen vissnar och bryts ner.
En finsk studie uppmätte samma retention av totalfosfor från en skyddszon med
gräs som skördades och fördes bort som från en skyddszon med gräs och buskar
som inte skördades (Uusi-Kämppä, 2005). Däremot fanns det stora skillnader i
dynamiken. Om skyddszonen hade gräs som fördes bort skedde ingen retention av
löst fosfor, men heller inget läckage av löst fosfor. Medan på skyddszonen med
gräs och buskar som inte fördes bort skedde en nettofrigörelse av löst fosfor
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(Tabell 4). Detta berodde på ökad biomassa med gräs och buskar vilket ökade
läckaget av löst fosfor från frostskadade växtceller till det ytavrinnande vattnet på
våren (Uusi-Kämppä, 2007). Av den anledningen har man i Finland tydligt
rekommenderat att skörda gräset i skyddszonerna. Detta borde också rekommenderas i Sverige och skörden bör ske tidigt under året så att man ger återväxten god
tid att vintra in. Vid sen skörd kan däremot vegetationen vara späd och mera utsatt
för läckage när vintern kommer.
För att öka infiltrationen och fosforbindningskapaciteten i skyddszonerna har man
föreslagit tillsats av kalk, aluminiumsulfat eller järnklorid till skyddszonerna (Aye
m.fl., 2006; Chardon m.fl., 2011). En finsk studie visade på minskande ytavrinningsförluster av fosfor efter tillsats av granulerad järnsulfat, medan gips och
kalkpuder inte gav någon effekt (Uusi-Kämppä m.fl., 2011). I Sverige saknas helt
erfarenheter av kemiska tillsatser till skyddszoner. Tester av tillsats av t.ex. kalk
är speciellt intressant i låglänta områden med stora skyddszoner.

Synergieffekter och målkonflikter
Studier visar stor variation i kvävereduktionen i skyddszoner från nästan 20 % till
upp till 99 %. Reduktion av kväve i skyddszoner kan ske genom denitrifikation,
retention av vegetationen eller omvandlingar till följd av immobilisering i marken.
Av dessa är denitrifikation den viktigaste mekanismen, men denna varierar både i
tid och rum.
Skyddszonerna kan även fånga bekämpningsmedel och försök visar på en reduktion mellan 0 och 100 % med ett medelvärde på 78 %. I en genomgång av Lacas
m.fl. (2005) fann man att skyddszoner tog upp mellan 13 och 100 % av pesticiderna. Arora m.fl., (2003) presenterade också en litteraturgenomgång med liknande resultat - mellan 11 och 98 % minskning. Majoriteten av studierna visade
på en hög retention i skyddszonerna, men trots detta var koncentrationerna inte
tillräckligt låga för att nå ner till EU:s miljömål för miljö och för dricksvatten
(Borin m.fl., 2004).
Minskning av pesticider i skyddszoner beror i huvudsak på infiltration av lösta
ämnen. Sedimentation, utspädning med regnvatten och adsorption till växter och
mark är också betydelsefullt. Adsorption till markpartiklar är speciellt viktigt
under mättade förhållanden. Den relativa betydelsen av infiltration och sedimentation beror på pesticidernas kemiska egenskaper. Olika pesticider varierar i löslighet och i styrka med vilken de adsorberar till markpartiklar. Vissa ämnen är
relativt vattenlösliga och adsorberas bara till en mindre del vilket gör att infiltration är betydelsefull. För andra ämnen som har lägre vattenlöslighet och är starkare absorberade till markpartiklar är sedimentationen viktigare.
Svårigheter att utvärdera minskade förluster av pesticider med skyddszoner beror
bl.a. på att nedbrytningsprodukterna från pesticiderna kan ha en annan reaktivitet
med jorden än den ursprungliga aktiva substansen. Den ursprungliga substansen
kan fångas i skyddszonen, men när den brutits ner kan i vissa fall nedbrytningsprodukterna frigöras och transporteras vidare. Försök har visat att läckage av pesticider kan ske ner genom jorden i skyddszoner (Reungsang m.fl., 2001), men
pesticidläckaget var mindre genom den gräsbevuxna skyddszonen än genom den
öppet odlade arealen (Benoit m.fl., 2000; Reungsang m.fl., 2001).
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Kostnader
Kostnader för skyddszoner innefattar, förutom att åtgärden tar produktiv åkermark
i anspråk, kostnader för utsäde och arbete vid sådd samt skötsel i form av ev.
avslagning och bortförsel samt reparation av skadade ytor.

3.2.5

Reducerad jordbearbetning

Beskrivning av åtgärden
Olika strategier för jordbearbetning har visat sig påverka förluster av både löst och
partikulärt fosfor. Reducerad jordbearbetning innebär odling utan plöjning, med
grund eller ingen bearbetning. Reducerad jordbearbetning används som en
effektiv metod att minska kväveläckaget men också för att minska erosionen och
därmed förluster av partikulär fosfor. Effekterna av reducerad jordbearbetning på
fosforförluster är dock inte alltid positiva. Inom begreppet reducerad jordbearbetning ingår både direktsådd och plöjningsfri odling med grund eller djup bearbetning.

Tillämpbarhet
Reducerad jordbearbetning utan plöjning passar bäst på tyngre jordar och när
bearbetning kan utföras under torra förhållanden, främst vid spannmålsodling.
Systemet kräver att man har en bra växtföljd, annars kan bland annat problem med
ogräs öka.
Resultat från tidigare forskning visar att de största effekterna på fosforförluster
vid reducerad jordbearbetning uppnås på erosionskänslig, kraftigt sluttande mark.
I första hand är det förluster av partikelbunden fosfor som minskar. På jordar med
mindre erosionsproblem måste effekten på partikelbunden fosfor vägas mot risken
för högre förluster av löst reaktiv fosfor som frigörs från växtmaterial som lämnats kvar på markytan.

Effekt
På jordar med hög risk för erosion, t.ex. i Norge och på mjälajordar i Sverige, har
försök både med reducerad jordbearbetning och med vårplöjning visat att förlusterna av partikulär fosfor minskat signifikant jämfört med höstplöjning. Det beror
på att markstrukturen bevaras och att jordaggregaten hålls intakta. Bildandet av en
plogsula undviks och markpackningen blir mindre. Detta leder till en god infiltration och jämn genomströmning av vattnet genom markprofilen. Växtrester som
finns kvar på markytan minskar avdunstningen och ökar markens vattenhållande
förmåga. Pågående svenska försök på en styv lera har dock visat att reducerad
jordbearbetning gett ökade dräneringsförluster av partikulär fosfor jämfört med
plöjning. Effekten på förluster genom ytavrinning och erosion mättes inte i det
försöket.
I norska långliggande försök har direktsådd gett en minskning av de partikelbundna fosforförlusterna med 70-90 % jämfört med höstplöjning. Dessa försök
gäller till stor del mycket erosionskänsliga jordar. Effekten kan antas vara mindre
på svenska jordar som överlag är mindre erosionskänsliga än de norska. Plöjningsfri odling med grund kultivering har också minskat förlusterna av partikulär
fosfor med 50 % och i vissa fall ännu mer, jämfört med höstplöjning, men inte i
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lika hög grad som direktsådd. Även här har effekterna varit störst på jordar med
hög erosionsrisk.
Man har funnit att mängden fosfor i det översta jordlagret ökar vid reducerad jordbearbetning eftersom växtrester och gödsel inte arbetas in så djupt i marken. I ett
försök i Finland ökade vattenlöslig fosfor och organiskt kol signifikant i det
översta jordlagret (0-5 cm) vid plöjningsfri odling jämfört med vid plöjning. Detta
gör att risken för förluster av löst fosfor ökar vid ytavrinning eller vid transport
genom makroporer i profilen. I en sammanställning av ett antal norska försök
visades att P-AL i skiktet 0-10 cm hade ökat vid reducerad jordbearbetning jämfört med plöjda led, medan P-AL sjunkit något i skiktet 10-20 cm djup (Bechmann m.fl., 2011).

Synergieffekter och målkonflikter
Ett problem med reducerad jordbearbetning och direktsådd är att det kan medföra
ett ökat tryck av ogräs, växtpatogener och växtföljdssjukdomar. Det finns därför
en risk att system med reducerad jordbearbetning och direktsådd leder till en ökad
användning av växtskyddsmedel. Ett viktigt redskap för att undvika problem kan
vara att ha en bra växtföljd.
Vid val av tidpunkt för jordbearbetning på hösten finns en målkonflikt mellan
fosfor- och kväveförluster. En tidig bearbetning av jorden på hösten ökar kvävemineraliseringen, vilket ökar risken för kväveförluster. Ur fosforsynpunkt är det
dock negativt att vänta med bearbetningen till senare på hösten eftersom det ökar
risken för fosforförluster.

Kostnader
Reducerad jordbearbetning innebär normalt minskade kostnader för lantbrukaren i
form av färre arbetstimmar och minskade dieselkostnader.

3.2.6

Vårbearbetning

Beskrivning av åtgärden
Vårbearbetning innebär att marken lämnas orörd med stubb under hösten och vintern för att sedan jordbearbetas inför sådd på våren. De kvarvarande växtresterna
och rötterna skyddar jorden från uppslamning och erosion under hösten och vintern. Riskerna för fosforförluster under höst och vinter minskar betydligt vid bearbetning av marken på våren i stället för på hösten. Studier har visat att
vårbearbetning ger ett betydligt bättre skydd mot fosforförluster än vad en höstsådd gröda kan ge (Bechmann m.fl., 2011).

Tillämpbarhet
Vårbearbetning är inte tillämpbart på alla typer av jordar. Det fungerar bäst på
lättare jordar, t.ex. sand-, mo-, mjälajordar och lättleror. Det är många gånger
svårt att hinna med jordbearbetning under goda förhållanden på våren. Om plöjning eller kultivering görs på en blöt jord på våren kan markens struktur förstöras
för lång tid framöver vilket kan förvärra situationen och öka risken för fosforförluster. Precis som för reducerad jordbearbetning är det på erosionskänslig, kraftigt
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sluttande mark som man finner de största effekterna av en övergång från höstbearbetning till vårbearbetning.

Effekt
Vårplöjning har i försök på en mjälajord i västra Sverige gett 50 % lägre förluster
av partikulärt fosfor jämfört med höstplöjning. Liknande resultat har uppnåtts på
en mellanlera i Norge. På erosionskänsliga jordar i Norge har en minskning av
fosforförlusterna med 50-70 % uppmätts. På jordar med låg erosionskänslighet
har inte samma goda effekt uppnåtts.
Varken reducerad jordbearbetning eller vårbearbetning är odelat positivt för fosforförlusterna. Både vid reducerad jordbearbetning och vid vårbearbetning finns
växtrester kvar på eller nära markytan under vintern. När växtresterna fryser
sönder och bryts ner under vintern frigörs löst fosfor som riskerar att lakas ut. I
vissa fall har en ökad ytavrinning observerats, vilket kan leda till ökade förluster
av löst fosfor via ytavrinningsvattnet.

Synergieffekter och målkonflikter
Vårbearbetning har också en positiv effekt på kväveläckaget. Om man inte bearbetar jorden på hösten minskas kvävemineraliseringen på hösten och därmed finns
det mindre mängd tillgängligt kväve som kan läcka ut under hösten och vintern.
Det kan i vissa fall vara svårt att sönderdela och bruka ner växtrester för att få en
fin såbädd vid vårbearbetning, vilket kan missgynna följande års gröda och
därmed även näringsupptaget.

Kostnader
Vårbearbetning kan innebära en merkostnad eftersom fler arbetsmoment ska
hinnas med under en kort tid på våren.

3.2.7

Nedbrukning och myllning

Beskrivning av åtgärden
Studier visar att nedbrukning eller myllning av gödseln i samband med gödselspridning ger det bästa kväveutnyttjandet och minsta möjliga kväveförluster. Nedbrukning och myllning används i stor utsträckning för att begränsa förluster av
ammoniak. Men nedbrukning eller myllning kan även minska fosforförlusterna.
Vid gödselspridning ligger gödseln på ytan och en stor del av fosforn är i löst
form som riskerar att förloras genom ytavrinning eller genom makroporer i markprofilen. Genom att bruka ner eller mylla gödseln ökar kontakten mellan gödsel
och jordpartiklar, vilket minskar risken för fosforförluster.

Tillämpbarhet
Det kan i vissa fall vara svårt att mylla gödseln och få den att tränga ner i jorden
när marken är hård, t.ex. vid spridning till vall på lerjordar under sommaren. Det
kan även vara svårt på steniga moränjordar, då kan slitage och skador på maskiner
bli stora.
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Effekt
Lysimeterförsök i Danmark har visat att nedbrukning av stallgödsel ger minskade
dräneringsförluster genom profilen på lerjordar. Effekterna var däremot inte signifikanta på lättare jordar (lerhalt < 10%), vilket kan bero på att makroporflöde
dominerar i lerjordar medan lättare jordar har ett jämnare flöde genom profilen
(Glaesner m.fl., 2011). I ett fältförsök i England kunde förlusterna genom ytavrinning minska kraftigt då svinflytgödsel plöjdes ner omedelbart efter spridning. En
nedbrukning med tallriksredskap var i detta fall inte tillräcklig, utan gav förhöjda
förluster jämfört med plöjt led och ogödslat led. Även spridningstidpunkten
visade sig vara avgörande för förlusterna. Mycket höga förluster uppmättes då ett
kraftigt regnfall inträffade strax efter gödselspridning.
I ett svenskt lysimeterförsök på lerjord uppmättes lägre fosforförluster efter nedbrukning av mineralgödsel jämfört med spridning på markytan vid en första giva
på 100 kg fosfor/ha. Efter två år upprepades givan på 100 kg/ha. Denna gång uppmättes inga signifikanta skillnader mellan nedbrukning och spridning på ytan, förmodligen på grund av att markens förmåga att binda fosfor hade överskridits
(Djodjic m.fl., 2002). I ett pågående fältförsök på lerjord uppmättes inga skillnader i
läckage av fosfor genom profilen mellan led med radmyllning och bredspridning av
20 kg mineralfosfor/ha vid reducerad jordbearbetning (Ulén m.fl., 2011).
Effekten av nedbrukning varierar således beroende på förutsättningarna. Sannolikt
uppnås störst effekter på mark där ytavrinning förekommer och på lerjordar där
snabb transport genom jordens makroporer förekommer. Några negativa effekter
av nedbrukning har inte kunnat påvisas.

Synergieffekter och målkonflikter
Nedbrukning och myllning av gödsel är positivt även för att minska kväveförlusterna, framförallt minskas ammoniakavgången. Vid spridning av flytgödsel till
vall bidrar ytmyllning till bättre foderkvalitet genom att risken för klostridiesporer
i ensilaget minskar.

Kostnader
Merkostnader för nedbrukning/myllning av stallgödsel jämfört med bredspridning
ligger på 7-8 kr/ton och uppåt om man anlitar en maskinstation, men kostnaden
varierar beroende på hur mycket gödsel som hanteras och sprids årligen. Om
lantbrukaren ska ha egen utrustning blir kostnaderna per ton stallgödsel
troligtvis högre.

3.2.8

Strukturkalkning

Beskrivning av åtgärden
Strukturkalkning görs på lerjordar för att få en bättre markstruktur med ökad
aggregatbildning, minskad krympning/svällning och färre stora sprickor. Det leder
till att leraggregaten är mindre känsliga för uppslamning och att vattnet infiltrerar
över en större yta vilket minskar ytavrinningen. Därmed minskar förlusterna av
suspenderat lermaterial och partikelbunden fosfor både genom markprofilen och
med ytavrinning.
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Strukturkalkning sker genom att strukturkalk sprids och blandas in i jorden. Strukturkalk består helt eller delvis av bränd kalk (CaO) eller släckt kalk (Ca(OH)2).
Om bränd kalk används reagerar den med markfukten och bildar Ca(OH)2, dvs.
släckt kalk. När den släckta kalken löses upp i jorden frigörs kalciumjoner (Ca2+)
och hydroxidjoner (OH-). Bränd och släckt kalk har betydligt högre löslighet än
kalkstensmjöl (CaCO3). Det medför en betydligt högre koncentration av kalciumjoner än om man använder kalkstensmjöl.
När kalciumjonerna löses upp i marken byter de ut vätejoner och metallkatjoner
på lermineralen. Detta gör att lermineralen omorienteras så att volymen ökar och
fler och stabilare aggregat bildas. Vattnet stängs in i aggregaten vilket gör att
jorden upplevs som grynigare, torrare och mindre smetig. Detta är en mycket
snabb reaktion som sker inom 0,5-2 timmar efter att kalken tillsatts. Reaktionen
gynnas av hög kalciumjonkoncentration och högt pH, vilket är fallet då bränd
eller släckt kalk tillsätts jorden.
Två andra reaktioner som sker då Ca(OH)2 finns i jorden är cementreaktion (puzzolanreaktion) och murbruksbildning. Vid cementreaktionen reagerar Ca2+jonerna med kisel- och aluminiumföreningar och bildar Ca-silikathydrat eller
Ca-aluminatsilikathydrat. Dessa är starka bindemedel som bidrar till större och
stabilare aggregat. Vid murbruksbildning reagerar Ca(OH)2 med koldioxid (CO2)
och bildar CaCO3-bryggor mellan aggregaten. Båda dessa reaktioner gynnas
också av höga Ca-halter i marken och högt pH, men de sker under en längre tidsperiod. Vissa försök har visat på goda effekter på längre sikt av kalkstensprodukter och även av dolomitkalk (CaMg(CO3)2), speciellt efter upprepad vätning/
torkning. I Finland arbetar man också med att tillföra gips (Ca SO4) till jordarna
för att minska fosforförlusterna. Eventuella långsiktiga effekter av detta behöver
dock utredas närmare.

Tillämpbarhet
För att strukturkalkning ska vara effektiv måste jorden innehålla ler, därför är
strukturkalkning endast aktuellt på lerjordar. Det är dock inte enbart lerhalten som
är avgörande för vilken effekt som uppnås, fördelningen av finler och grovler kan
också påverka effekten, liksom vilka lermineral som finns i jorden. God effekt har
ibland uppmätts även på mjälaleror. För att få bästa effekt ska strukturkalkningen
göras när jorden har så bra struktur som möjligt, t.ex. efter ett vallbrott eller när
man bryter en höstgröda. Det är dessutom mycket viktigt med en god inblandning
och att den sker så snabbt som möjligt efter spridning.
Det är bränd kalk och släckt kalk som ger den effekt som avses med strukturkalkning. Men både bränd kalk och släckt kalk är dyra produkter som dessutom är
svåra att jobba med ur arbetsmiljösynpunkt. På marknaden finns blandprodukter
som är billigare och inte så otrevliga att jobba med. De består till viss del av bränd
eller släckt kalk och resterande del är CaCO3, t.ex. Nordkalk Aktiv och Cresco
Optimal. Skillnaden i effekt vid användning av dessa produkter jämfört med rena
produkter av bränd eller släckt kalk är inte ordentligt utredd. Ett par olika studier
har påbörjats för att studera skillnader mellan olika produkter och vilka givor som
kan rekommenderas till olika jordar.
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Effekt
Strukturkalkning har i pågående försök visat mycket goda effekter på förlust av
fosfor. Vid mätning av dräneringsförluster från en lerjord (60 % ler) har man uppmätt ca 36 % minskning av förlusterna av partikelbunden fosfor jämfört med
okalkade led. För löst fosfor har skillnaderna mellan kalkat och okalkat led inte
varit signifikanta. Andelen löst fosfor utgör dock en mindre andel av förlusterna,
vilket gör att skillnaderna i förluster av totalfosfor är väl korrelerade med partikulär fosfor. I försöket har 5 ton/ha bränd kalk (CaO) använts. Tre år efter kalktillsatsen har det kalkade och plöjda ledet signifikant bättre aggregatstabilitet än
enbart plöjt led (Ulén m.fl., 2011).
I Finland har ett antal försök gjort med inblandning av olika typer av kalciuminnehållande material. Bland annat har effekterna av kalk eller kalkhaltigt slam undersökts i ett flertal försök i kombination med olika jordbearbetningsstrategier.
Försök med inblandning av kalk som liknar de blandprodukter som används i
Sverige (med större delen kalciumkarbonat och en mindre del bränd kalk) gav i
lysimeterförsök minskad erosion och därmed minskade förluster av partikulärt
fosfor men även minskade förluster av löst fosfor (Alakukku och Aura, 2006). I
ytterligare ett finskt försök studerades effekterna av att tillsätta kalkhaltigt slam
från en kartongfabrik. I det försöket kunde man se positiva effekter på förluster av
både löst och partikulär fosfor av nyligen tillfört slam jämfört med jord där slam
tillförts sju år tidigare (Muukkonen m.fl., 2009).
I norska försök har studier gjorts på två jordar med tillsats av tre olika sorters
avloppsslam, varav två hygieniserats med bränd eller släckt kalk (Falk Ögaard
m.fl., 2008). Aggregatstabiliteten har sedan jämförts med led som stallgödslats
eller mineralgödslats. Aggregatstabiliteten har ökat signifikant vid tillsats av de
två sorters slam som innehöll stora mängder kalcium till följd av hygienisering
med kalk. Ökad aggregatstabilitet antas minska risken för erosion och därmed
även risken för förlust av partikulärt fosfor.
Det finns alltså goda belägg för att kalkning med bränd eller släckt kalk ger en
bättre aggregatstabilitet och därmed en minskad risk för fosforförluster. Det är
dock fortfarande osäkert hur stor effekten blir på olika typer av jordar (beroende
på lerhalt, organiskt material, pH, CEC mm) och på olika typer av förluster (ytavrinning respektive dränering och löst respektive partikulär fosfor).

Synergieffekter och målkonflikter
De positiva effekterna som strukturkalkning har på jordens struktur och infiltration gynnar grödan och kan i många fall ge en högre skörd, vilket i sin tur leder
till ett bättre fosforutnyttjande. Ökat pH i marken gynnar t.ex. daggmaskar.
Maskarna bryter ner organiskt material, vilket ökar mullhalten i jorden och bidrar
till ytterligare ökad porositet och bättre struktur i marken. Ett högre pH i marken
kan också missgynna markburna patogener.

Kostnader
Kostnaden för de handelsprodukter som finns på marknaden är ca 500 kr/ton. En
vanlig giva i jordbruket är 5-10 ton/ha. Kostnaden för nedbrukning uppskattas till
ca 800 kr/ha. Den årliga kostnaden är beroende av hur länge effekterna av en
strukturkalkning består.
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3.2.9

Kalkfilterdiken

Beskrivning av åtgärden
Kalkfilterdiken är en metod som bygger på att man blandar in någon typ av strukturkalk (bränd eller släckt kalk eller blandprodukter med brändkalk och kalkstensmjöl, se avsnitt om strukturkalkning) i jorden vid återfyllning av täckdiken på
lerjordar. Kalkfilterdiken kan antingen anläggas i samband med nytäckdikning,
restaurering av befintliga täckdiken eller anläggas längs ett vattendrag på sluttande mark, t.ex. i gränsen mellan brukad mark och skyddszon.
Kalken som blandas in i jorden gör att man får en bättre struktur i marken vilket
ökar infiltration och minskar ytavrinningen (se avsnitt om strukturkalkning). Dessutom ger kalken en bättre aggregatstabilitet som minskar risken för att lerpartiklar
slammas upp och ger upphov till förluster av partikulär fosfor. Den kalkinblandade jorden ger en hållbar och porös återfyllnad som förbättrar dräneringens funktion på täta lerjordar och som dessutom kan binda fosfor i det genomrinnande
vattnet. Det är av stor betydelse att dräneringsledningarna anläggs tvärs fältets lutning och avrinningsriktning för att vattnet fort ska kunna nå ett kalkfilterdike. På
så sätt sker infiltrationen jämt utan koncentration till ett fåtal platser på fältet.
Metoden kräver en noggrann planläggning av täckdikningssystemet för att denna
ytavrinningseffekt ska uppnås.

Tillämpbarhet
Kalkfilterdiken är möjligt att göra på jordar som lämpar sig för normal täckdikning, dvs. lerjordar som är i behov av dränering. Effekten kan dock variera beroende på t.ex. lerhalt.

Effekt
I Sverige har ett fältförsök med kalkfilterdike utförts under tre år där avrinnande
vatten både från ytavrinning och dränering analyserades (Lindström och Ulén,
2003). Försöket var placerat på ett fält med måttligt mullhaltig styv lera och en
lutning på 3,5 %. Ett kalkfilterdike iordningställdes längst ner på fältet. Fältet
hade även en kontrollruta med konventionell täckdikning. Kalkfilterdiket minskade ytavrinningen medan andelen avrinnande vatten som passerade genom markprofilen ökade. Både totalfosfor och suspenderat material i avrinnande vatten
minskade under de tre år försöket pågick. Beräkningar visade att de totala fosforförlusterna minskade med 0,2 kg P/ha, vilket motsvarar 16 % av fosforförlusterna
från fältet med konventionellt täckdike. Försöket pågick endast under tre år så de
långsiktiga effekterna har inte kunnat utvärderas.
I Litauen har ett försök med kalkinblandning vid återfyllnad av täckdiken genomförts (Saulys och Bastiene, 2008). Avrinnande vatten har sedan analyserats under
en period av sju år. I det försöket var det en traditionell täckdikning där materialet
vid återfyllnaden blandades med 0,6 % CaO i form av skifferaska som innehöll
21,5 % CaO. Försöksplatsen utgjordes av ca 15 ha mjäla- och lerjord. Både totalfosfor och löst fosfor i avrinnande vatten från täckdikningssystemet minskade
efter inblandning av kalk. Koncentrationen av totalfosfor i avrinnande vatten
minskade med ca 50 % och koncentrationen av löst fosfor minskade med ca 64 %
jämfört med kontrollen där täckdikning gjorts utan inblandning av kalk. Effekten
var konstant under de sju åren som mätningarna pågick.
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Synergieffekter och målkonflikter
Det är oklart om, och i så fall hur, kalkfilterdiken påverkar kväveförlusterna. I försöket med kalkfilterdike i Sverige var kväveläckaget högre från fältet med kalkfilterdike, 17 kg N/ha jämfört med 9 kg N/ha i det okalkade. Författarna förklarar
detta med att en större andel av vattnet passerar genom markprofilen i stället för
genom ytavrinning på markytan. I försöket från Litauen uppmättes inga statistiskt
signifikanta skillnader i kvävekoncentration mellan de olika försöksleden. En
ökad infiltration skulle alltså kunna orsaka en högre kväveutlakning, men i ett
större perspektiv gynnar förmodligen en god infiltration grödan, vilket ger förutsättningar för ett högre kväveupptag som i sin tur kan minska riskerna för kväveförluster. Se även resonemang kring Dränering och täckdikning.

Kostnader
Kostnader för kalkfilterdiken innefattar både kostnader för själva täckdikningen
och för kalkinblandning. Att göra en täckdikning kostar runt 20 000 kr/ha (med 16
meter mellan grenledningarna, vilket ger 600 meter/ha). Extra kostnader för kalkfilterdike innefattar inköp av kalk och arbete med inblandning av kalk i återfyllnadsmaterialet och kostnaden för det är uppskattningsvis 7 000-10 000 kr/ha.

3.2.10 Dränering och täckdikning
Beskrivning
En god dränering innebär att man har en jämn infiltration i marken där vattnet passerar genom markprofilen på sin väg till dräneringsledningar och vattendrag.
Jorden fungerar därmed som ett vattenmagasin och marken kan brukas under relativt torra förhållanden.
På en dåligt dränerad jord kan man få problem med ytavrinning och erosion vilket
kan ge stora förluster av partikulärt fosfor. Man kan även få problem med sämre
markbärighet som gör det svårt att komma ut i tid, ojämn upptorkning med surhål,
sämre markstruktur och ökad risk för markpackning på grund av fuktigare jord.
När stående vatten samlas på marken förstörs markstrukturen och leraggregaten
slammas upp. Lerpartiklarna och den partikulärt bundna fosforn kan sedan följa
med avrinnande vatten och transporteras långt. Det finns också risk för stora
flöden genom makroporer i marken om det bildats stående vatten. En god dränering kan därför minska fosforförlusterna. Det finns dock en risk för att dräneringssystemet gör att vattnet rör sig snabbare och att retentionen av sediment och fosfor
minskar med en snabb vattentransport. Men målet är alltså att en större andel av
vattnet transporteras genom markprofilen och att ytavrinning och annan snabb
transport minskas.
Många täckdikningssystem i Sverige är gamla och behöver kompletteras eller
bytas ut. I en del fall är dikningssystemen underdimensionerade för dagens förhållanden. Sannolikt kommer dessa problem att öka med framtida klimatförändringar
då man förväntar att vintern, våren och hösten blir regnigare med mer extrema
väderförhållanden och episoder av höga flöden.
Skötsel av öppna diken är nödvändigt för att dräneringen ska fungera. Det är dock
inte klarlagt hur underhåll av öppna diken påverkar fosforförlusterna på kort och
lång sikt. Ett väl bevuxet dike kan fungera som en bra fosforfälla genom att
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bromsa upp vattenhastigheten vilket gynnar sedimentation av partiklar i vattnet.
Växtligheten kan också filtrera partiklar och partikulär fosfor. Fosforrikt sediment
ansamlas därmed i dikena och dikena behöver därför underhållas med jämna mellanrum för att inte riskera att sediment och sedimentbunden fosfor resuspenderar
och transporteras vidare. Underhåll bör ske på ett genomtänkt sätt så att de negativa effekterna på fosforförlusterna minimeras.
Även skötsel och underhåll är viktigt för att dräneringssystemet ska fungera,
genom t.ex. spolrensning, tömning av slamfickor i brunnar, kontroll av täckdikesögon i öppna diken och underhåll av marken runt brunnar. Skötsel av diken som
ligger mot skog ovanför åkermark är viktigt. Annars kan stora mängder vatten
från skogen rinna ut över åkermarken och orsaka ytavrinning och erosion med
stora fosforförluster som följd.

Tillämpbarhet
På lerjordar behövs ofta en täckdikning för att uppnå god dränering. En stor del,
cirka 1,2 miljoner ha av totalt 2,8 miljoner hektar, av Sveriges åkermark är dränerad men de flesta av dessa täckdikessystem är gamla och behöver underhållas,
kompletteras eller göras om. Jordbruksverkets vattenenhet har bedömt att behovet
av ny- och kompletteringstäckdikning uppgår till cirka 1 miljon hektar.
Behovet av skötsel och underhåll av dräneringsbrunnar, täckdikesögon och
marken runt dem är också stort. Brunnarna behöver i vissa fall lagas eller bytas ut,
slamfickor behöver tömmas och marken runt brunnarna kan behöva återställas på
grund av erosion. Täckdikesögon behöver kontrolleras och öppna diken kan
behöva rensas.

Effekt
En väldränerad jord har högre infiltrationskapacitet vilket minskar risken för ytavrinning och erosion som kan föra med sig partikulär fosfor. En jämn infiltration i
marken gör också att vattnet passerar en större volym jord och genom att öka kontakten mellan jord och vatten kan löst fosfor bindas till markpartiklarna och
minska förlusterna. Risken för att det bildas stående vatten minskar också vid god
dränering. Om vattnet rör sig snabbt genom dräneringssystemet, t.ex. genom kulverterade diken, finns det dock en risk att retentionen av fosfor på vägen mot recipienten minskar.
Förmodligen kan man få en god effekt på fosforförlusterna om man gör en kalkinblandning i jorden runt ytvattenbrunnar och sedan anlägger en gräsbevuxen zon
runt brunnarna.

Synergieffekter och målkonflikter
En god dränering gynnar grödans rottillväxt och därmed grödans växtnäringsupptag, vilket är positivt både för skörd och för att motverka växtnäringsläckage
av framför allt kväve, men även fosfor. Det ökar också möjligheten för att jordbearbetning och körning på jorden görs under tjänliga förhållanden, vilket minskar
risken för strukturskador och markpackning. En god dränering minskar dieselbehovet eftersom det minskar antalet körningar som krävs för att få en bra såbädd
och det minskar också dragkraftsbehovet vid varje körning.
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Mängden lättillgängligt kväve i markprofilen kan vara högre på en väldränerad
jord jämfört med en dåligt dränerad jord, eftersom den ökade syretillgången ökar
kvävemineraliseringen och minskar denitrifikationen. Dessutom minskar ytavrinningen och en större andel av vattnet infiltrerar genom markprofilen om jorden är
väldränerad, vilket kan öka riskerna för kväveförluster. Men om man ser till helheten i odlingen så ger en väldränerad mark bättre förutsättningar för en bra
gröda, som därmed kan ta upp mer kväve, vilket är positivt ur kvävesynpunkt.
När dräneringen förbättras på fält högt upp i avrinningsområdet kan det, vid
nederbörd på en vattenmättad markprofil, påverka avvattningen längre ner i avrinningsområdet. En snabbare avrinning kan göra att dikena längre ner i avrinningsområdet inte hinner transportera undan vattnet, vilket kan ge våtare förhållanden
och senare upptorkning. Därför är det viktigt att se till hela avrinningsområdet så
att man inte får negativa konsekvenser nedströms.

Kostnader
Att göra en ny täckdikning eller byta ut en gammal täckdikning kostar runt 20 000
kr/ha. Om planering och dimensioneringen är rätt utförda ska dock en ny täckdikning kunna fungera i minst 50 år.

3.2.11 Fosfordammar
Beskrivning av åtgärden
Fosfordammar är mindre dammar som anläggs i jordbrukslandskapet med syfte att
avskilja fosfor som transporteras från åkermark med erosion och avrinnande
vatten. De ska placeras högt upp i avrinningsområdet, nära de fält där det är problem med höga fosforförluster. För att minimera mängden vatten som passerar
genom dammen och därmed öka dammens effektivitet, ska vattnet till dammen
komma från ett relativt litet område i förhållande till dammens storlek. Dammens
area bör utgöra minst 0,1-0,5 % av tillrinningsområdets area. Dammen ska
anläggas med en djupare sedimentationsdel (ca 1 meter djup) där det grövsta
materialet kan sedimentera relativt snabbt. Sedan ska det finnas en eller flera grundare zoner med vegetation där vattnet bromsas upp och finare partiklar kan filtreras bort och sedimentera. Dammarna avskiljer huvudsakligen partikelbunden
fosfor, särskilt sådan som är bunden till större jordpartiklar, som hinner sedimentera. För att upprätthålla dammens funktion måste man tömma sedimentationsdelen. Det gör man för att inte ansamlat material ska virvla upp igen och sköljas
ut från dammen. Hur ofta dammen behöver tömmas varierar beroende på dammens djup och storlek och på hur stora jordmängder som ansamlas. Sannolikt
behöver det göras ungefär vart femte år.

Tillämpbarhet
Rätt placering av fosfordammar i landskapet är den allra viktigaste parametern för
att dessa relativt små dammar ska få en god effekt. Placeringen måste därför
utvärderas i varje enskilt fall. Detta bör göras av en våtmarksrådgivare eller annan
sakkunnig person genom uppsökande verksamhet eller genom att bedöma intresseanmälningar från lantbrukare.
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Vid bedömning av ett områdes lämplighet måste man ta hänsyn till möjliga placeringar i avrinningsområdet. Man ska också titta på vilken jordart som finns i
området, markens fosforhalt och om det finns risk för höga fosforförluster. Dessutom bör man ta hänsyn till om det ligger i ett område med vattenförekomster
som riskerar att inte uppnå god status, avseende växtnäring. Det är också viktigt
att utformning av dammen görs på rätt sätt för att dammen ska ge god effekt.
För att anlägga en fosfordamm krävs en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken till Länsstyrelsen. I vissa fall krävs även omprövning av tillstånd om det
påverkar ett diknings- eller markavvattningsföretag.

Effekt
Effekten av fosfordammar är främst att jordpartiklar som eroderat från åkermark,
och därmed också fosfor bundet till jordpartiklarna, sedimenterar i dammen och
samlas på dammens botten. Viss avskiljning av löst fosfor kan också förväntas
ske. Svenska erfarenheter av fosfordammar är begränsad. I tidigare försök i
Norge, där fyra dammar har följts under en längre tidsperiod, var retentionen
23-42% av inkommande fosfor. I ett pågående forskningsprojekt i Sverige pekar
resultaten på en rening i ungefär motsvarande nivå. Förutsättningarna i Norge
skiljer sig dock till viss del från Sverige, vad gäller t.ex. jordart och topografi.

Synergieffekter och målkonflikter
En viss kväverening sker också i fosfordammar, men dammarna är inte optimerade för kväverening. Kväverening i våtmarker sker framför allt genom denitrifikation, men även genom växtupptag och sedimentation. Bästa förutsättningarna
för kväverening är i stora, grunda och solbelysta våtmarker. Enligt norska
erfarenheter kan fosfordammar rena ca 3-15 % av den totala kvävetillförseln.

Kostnader
Kostnaderna för fosfordammar utgörs främst av anläggningskostnader och
kostnad för förlorad odlingsareal. Kostnader för underhåll av dammen, t.ex. tömning av sediment, tillkommer också.

3.2.12 Kalkfilter
Beskrivning av åtgärden
Syftet med filter och filterkassetter är framförallt att minska den lösta fosforn
genom adsorption i filtermassan. Detta är idag en metod som är främst avsedd för
användning i minireningsverk men ett antal fältförsök har gjorts både i Sverige
och i Norge för att testa metoden i diken och dräneringssystem på jordbruksmark
(Ekstrand, 2011; Ekre och Kyllmar, 2011; Hauge, 2010).
Dimensioneringen av dessa anläggningar följer två principer. I de norska försöken
har filteranläggningen utförts dels vid utloppet av en sedimentationsdamm och
dels som en del i ett täckdikningssystem. För maximal effekt gäller att vattnet ska
ha så lång uppehållstid som möjligt i filtret.
Filteranläggningen kan utformas på olika sätt vilket visas i Figur 10. Den kan
antingen göras som en genomströmningsvolym vid utloppet av en sedimentations-

43

damm eller i ett befintligt dräneringssystem (Hauge, 2010). Den kan också bestå
av en dikesdamm i serie med en filterbrunn med filtermaterial i utbytbara säckar
(Ekstrand, 2011).

Del av sedimentationsdamm som trösklas in och
fylls med filtermaterial

Befintlig sedimentationsdamm

Överströmning vid
höga flöde

Befintligt utlopp

Täta material i in- och utloppströskel
samt ovan filtermaterialet

Befintligt dräneringssystem, in

Återfyllning jordmaterial
ovan filtermaterial

Befintligt dräneringssystem, ut

Filtermaterial

Utvidgning på befintligt dike, dikesdamm

Befin
tligt

dike
Befintligt dike

Brunn med filtermaterial

Figur 10. Principiell illustration av hur en filteranläggning kan utformas på olika sätt (efter
Hauge, 2010; Ekstrand, 2011).
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Eftersom fosfor riskerar att frigöras från sedimentationsdammar under lågvattenperioder utgör filtret i detta fall ett kompletterande reningssteg vid dammens
utlopp. Det norska pilotprojektet har därför dimensionerats för ett lågvattenflöde
motsvarande 0,2 l/s. Övriga flöden bräddas förbi filteranläggningen, vilket
innebär att bräddning sker vid högflöden när halten av partiklar ofta är förhöjd
(Hauge, 2010).
Dikesdamm eller sedimentationsdamm är en möjlighet till flödesutjämning och en
ökad möjlighet att kunna hantera vattnet genom filtret då de ofta har en begränsande flödeskapacitet. I de fältförsök som gjorts av IVL har medelflödet varit
dimensionerande och dammarna för flödesutjämning har dimensionerats för en
specifik avrinning på 7 l/s och km2 (det motsvarar 0,07 l/s och hektar, vilket utgör
ungefär den specifika medelavrinningen per hektar i södra och sydöstra Sverige).
Det filter på 800 liter som användes innebar att cirka 40 % av årsflödet kunde
ledas genom filteranläggningen.
I de norska försöken har filtermassan analyserats efter två år i drift. Man har då
kunnat konstatera att det i första halvan av filtermassan skett en stor sedimentation/fastläggning av partiklar, i den andra halvan nästan ingenting. Slutsatsen av
detta är att inloppsarean bör göras bred för att inte riskera att filtret helt sätter igen
i sin uppströmsände och därmed slutar fungera.
I de norska undersökningarna har materialet Filtralite-P använts. I den svenska
undersökningen var ett syfte att jämföra olika material: hyttsand, Polonite, Filtralite-P och Filtra-P. Det är material som gett mest lovande resultat i tidigare laboratorieundersökningar (Ekstrand, 2011).

Tillämpbarhet
Beroende på hur filteranläggningen projekteras blir åtgärden mer eller mindre
generellt tillämpbar. Vid anläggning av filtret vid utloppet av en sedimentationsdamm med en bräddning för flöden över lågvattenföringen, enligt den norska
metodiken, behöver ingen ytterligare mark tas i anspråk för utjämning av flöden.
Om anläggningen är i behov av en dikesdamm eller separat utjämning krävs
utrymme för detta. Minst påverkan i detta avseende har utförandet där filtret grävs
ner, täcks med jordmassor (görs körbart) och utgör en del av dräneringssystemet.
Uppföljningarna har samstämmigt visat att störst reningseffekt uppnås vid höga
koncentrationer i inloppet till filtret.
Mellan filtrets uppströms- och nedströmssida uppstår en nivåskillnad, en tryckgradient, som är den faktor vid sidan av filtrets permeabilitet som skapar ett flöde
genom filtret. Denna gradient kan byggas upp i både ledningar och öppna diken. I
det öppna diket innebär detta att vattennivåerna uppströms filtret kommer att bli
högre och att det finns risk för blötare marker kring anläggningen. Hur stort
område som kan komma att påverkas beror på dikets lutning och nivån på kringliggande marker. Detta kan vara en begränsning i åtgärdens tillämpbarhet.

Effekt
Olika filtermaterial har i laboratorieförsök visat sig ha en god förmåga att binda
fosfor. I dessa försök är dock kontakttiden relativt lång och kontaktytan är hög.
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Fosforrening genom filtermaterial är en etablerad och välfungerande metod för
enskilda avlopp. Försök visar en reningsgrad av löst fosfor på över 90 % vid
gynnsamma förhållanden. Skillnaden mellan enskilda avlopp och avrinning från
jordbruksmark är att i enskilda avlopp är mängden vatten betydligt mindre, tillflödet är jämnare och fosforkoncentrationerna är högre. I anläggningar på jordbruksmark är avrinningen oregelbunden och vid högflöden kommer mycket stora
mängder vatten under korta tidsperioder. Oftast kan bara en mindre del av vattnet
passera genom filtren vid högflödesperioder då de största fosforförlusterna normalt sker. Även mängden partiklar är mindre i avloppsvatten än i vatten från jordbruksmark. Detta kan påverka reningen genom att partiklar kan fastna i filtren och
påverka filtrens funktion.
Det finns bara ett fåtal försök där avrinnande vatten från jordbruksmark leds
genom olika typer av filtermaterial. IVL har ett pågående försök med tre pilotanläggningar i fält där de testat fyra olika filtermaterial. Anläggningarna består av
en sedimentationsdamm och därefter fördelas vattnet ut i fyra brunnar med
utbytbara filterkassetter. Endast en mindre del av det tillrinnande vattnet leds
genom filterkassetterna.
Vattnet som letts in i filterkassetterna har haft en hög andel löst fosfor (ca 60-70%
av totalfosfor). Reningseffekten i de olika filtermaterialen under den inledande
perioden av mätningarna (3 månader upp till 1 års mätningar), har i genomsnitt
varit 33-49 % av totalfosfor och 33-50 % av löst fosfor för de olika filtermaterialen. Den bästa effekten har uppnåtts då filtermaterialet Polonite har använts (49
respektive 50 % rening för löst respektive total fosfor). I samtliga filterkassetter
har utgångskoncentrationen varit högre än ingångskoncentrationen vid vissa tillfällen, dvs. filtren har läckt fosfor. Det har dock skett under kortare episoder och
den totala effekten under mätperioden har varit positiv. För att kunna dra några
slutsatser om effekten av dessa filter krävs längre mätperioder under ett flertal år.
I ett norskt pilotprojekt har ett filter anlagts vid utloppet från en fosfordamm.
Utloppsvattnet har letts genom ett filter med Filtralite-material, som är ett material
som är utvecklat för att binda fosfor. Uppehållstiden i filtret var ca ett dygn.
Reningseffekt på 50-92% av ingående fosforhalt uppmätts under kortare mätperioder. Utgående vatten hade en fosforhalt på 36-44 mikrogram total-P/l. De högsta
reningseffekten uppmättes dock under en period med lågvattenflöde då allt vatten
passerade genom filtret. Vid höga flöden har inte filtret kapacitet att ta emot allt
vatten, större delen av vattnet kommer då att passera förbi filtret och reningsgraden blir därmed betydligt lägre. Reningen i filtret utgjordes både av bindning
av löst fosfor och av partiklar som fastnade i filtret. Även fosfor som tagits upp av
alger och zooplankton i dammen, fastlades i filtret.
I en annan norsk pilotstudie anlades ett filter vid utloppet av en stamledning i dräneringssystemet. Filtermaterialet grävdes ner i marken vid utloppet från dräneringsledningen. Filtret var 7 m3 stort och tog emot vatten från 0,3 ha. Även här
användes Filtralite-P (0,5-4 mm). Ingen kontinuerlig provtagning gjordes, utan
provtagning gjordes endast som stickprov. Filtret låg i anslutning till mark med
höga fosfortal (P-AL 20-30 mg/100 g). Reningen av fosfor varierade mellan
46-74 %. Högst effekt erhölls vid höga partikelkoncentrationer i invattnet. När
man senare grävde upp filtret kunde man se att det skett sedimentation av partiklar
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i den första delen av filtret. Detta är positivt då filtret därmed fångar en hel del
partikulärt fosfor, men det finns också en risk att filtret blir igensatt.

Synergieffekter och målkonflikter
Vattnet som släpps ut från filterkassetterna har ett högt pH. Påverkan på biota på
grund av utloppsvattnets höga pH behöver utredas närmare för att utesluta skadliga effekter.
Fosforfilter skulle kunna kombineras med fosfordammar då dammarna i första
hand renar partikulärt fosfor medan filtren i första hand renar löst fosfor.

Kostnader
IVL har i sin pilotstudie beräknat kostnaderna för en anläggning med tre stycken
filterbrunnar på 3000 liter vardera som tar emot vatten från ett område på totalt 12
hektar. Enligt IVLs beräkningar bör ett filter på 3000 liter kunna ta emot medelflödet från 4 ha åkermark om uppehållstiden i genomsnitt är 40 minuter. Men
eftersom flödet är så ojämnt fördelat över året så uppskattar IVL att endast 40 % av
årsavrinningen skulle kunna ledas genom filtren, resten skulle gå förbi filtren vid
högflöde. De menar att det skulle krävas en damm i storleksordningen 200 m3/ha,
dvs. totalt 2400 m3, för att 75 % av årsavrinningen skulle kunna ledas genom filtren.
Kostnaderna för installation av filterbrunn, spontfördämning och rördragning har
beräknats till 12 000 kr, kostnad för 3 stycken plastbehållare 24 000 kr och för material (spont och rör) 2000 kr. Kostnaden för filtermaterialet har beräknats till 135 000
kr för filtermaterial som byts ut vartannat år under 20 års tid, inklusive transport och
arbetstid vid bytet. Utöver det tillkommer kostnad för anläggning en sedimentationsdamm. Kostnaden för dammen är beroende på utformning av dammen.

3.3 Åtgärder mot kväveläckage
Åtgärder för att minska läckaget av kväve från åkermark och för retention av kväve
har beskrivits i olika sammanställningar och rapporter, b.la. från Jordbruksverket
(Andersson m.fl., 2010; Malgeryd, m.fl., 2008). En översikt visas i Tabell 5. För en
mer utförlig beskrivning av de olika åtgärderna i Tabell 5, hänvisas t.ex. till Malgeryd, m.fl., (2008), och den åtgärdskatalog som Jordbruksverket tidigare tagit fram.
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Tabell 5. Olika åtgärder för att minska läckaget av kväve och en kort beskrivning av
åtgärderna
Åtgärd

Beskrivning

Växtnäringsplanering/ växtplatsanpassad
odling (precisionsodling, N-sensor etc.)

Behovs- och platsanpassning av gödslingen med t.ex. växtnäringsbalans, användning av N-sensor, stallgödselanalys,
beräkning av näringsbehov.

Fånggröda

En fånggröda sås på hösten efter huvudgrödan eller sås in i
huvudgrödan för att öka upptaget av kväve på hösten/vintern.

Vårbearbetning

Marken lämnas obearbetad över vintern. Åtgärden har även
beskrivits under avsnittet om fosfor.

Vallodling i slättlandskapet

Vallodling för att minska läckaget och gynna biologisk
mångfald i slättlandskapet.

Behandling av gödsel för
drivmedelsproduktion

Bättre växttillgänglighet för kväve efter rötning av gödsel,
vilket innebär att givan kan minskas.

Våtmarker

Anläggning av våtmarker för att öka retentionen och
reningen av kväve i vattensystemet.

Reglerbar dränering

Reglering av vattenståndet i marken, minskar avrinningen
och därmed kvävetransporten

Underoptimal giva

Gödsling med en ”miljögiva” t.ex. 30 % lägre giva än den
ekonomiskt optimala i spannmålsodling.

Höst- och vinterbevuxen mark

Bevuxen mark under höst och vinter ger lägre läckage än
bar mark.

Spridning av stallgödsel vid lämpliga
tidpunkter och förhållanden

Ingen spridning av stallgödsel under olämpliga förhållanden.
Nedbrukning av stallgödsel har beskrivits under avsnittet om
fosfor.

Reducerad jordbearbetning

Åtgärden har beskrivits under åtgärder för fosfor.

Utfodrings- och effektivitetsåtgärder i
djurproduktionen

Anpassning av utfodringen, fodertillsatser, ökad avkastning
(minskat läckage per producerad enhet).

Skyddsavstånd till vattendrag

En remsa längs med ett vattendrag som lämnas ogödslad.

3.4 Åtgärder i och vid vattendrag och diken
De flesta slättlands- och jordbruksvattendrag i Sverige har utsatts för mänsklig
påverkan i syfte att vinna odlingsbar mark. Detta har gjorts genom dikning, rätning av vattendragen, sjösänkningar och bortrensning av bottenstrukturer och
invallning vilket inneburit en påverkan på grundvattennivåer, vattennivåer för
kringliggande mark och strömningshastigheten i vattendragen. I viss mån har
marker i odlingslandskapet också påverkats av fördämningar i form av kraftverksdammar, kvarnar och liknande regleringsanordningar även om detta generellt är
vanligare i skogslandskapet. Dessa olika historiska åtgärder har generellt lett till
att marken blivit torrare och att vattnet under vissa avrinningssituationer transporteras snabbare mot avrinningsområdets nedre delar och den magasinerande
effekten inom avrinningsområdet minskats. Ur ett biologiskt perspektiv har det
skett en utarmning och likriktning av livsmiljöer och därmed också en förändrad
artsammansättning.
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Definitioner enligt 11 kap miljöbalken;
Vattenverksamhet; avser bland annat åtgärder som görs i ett vattenområde, exempelvis fyllning, grävning, rensningsåtgärder som syftar till att ändra vattnets djup
eller läge samt markavvattning.
Markavvattning; åtgärd för att avvattna mark när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.
Vattenanläggning; avser anläggning som tillkommit genom en vattenverksamhet
samt tillhörande manöveranordningar. För en markavvattningsanläggning handlar
det om diken, rörledningar, kulvertar, brunnar, vallar och pumpar.
Vattenområde; avser ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara
vattenstånd.
Underhåll; avser åtgärder för att bibehålla en vattenanläggning. För ett dike kan
detta innebära att sediment och växter tas bort längs diket ner till ursprunglig bottennivå. Ägaren till en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att skada
inte uppstår för allmänna eller enskilda intressen.
Rensning; ”rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge eller för att omedelbart återställa ett vattendrag som har vikit från sitt förra läge eller förändrat sitt
lopp” Rensning avses i naturliga vattendrag och innebär lokala åtgärder som ras,
skred, rotvältor.
Omprövning; i detta sammanhang avses omprövning av markavvattningsföretag.
Det innebär att villkoren (antal deltagare, den fysiska utformningen, kostnadsfördelningslängd etc.) för tillståndet för de redan utförda markavvattningsåtgärderna
omprövas.
Biotopskyddsområde; avser alla öppna diken och naturliga vattendrag som är vattenförande eller fuktiga stor del av året.

De åtgärder som behandlas i detta avsnitt, har till syfte att minska den kringliggande markens förlust av fosfor till vattendrag och diken eller att fastlägga eller ta
bort fosfor som nått vattendraget eller diket. Syftet kan också vara att minska de
negativa effekterna av en snabbare vattentransport och en minskad magasineringseffekt. Flera av åtgärderna har en koppling till vattenjuridik, vilket kan påverka
förutsättningarna för genomförande av åtgärderna. I faktarutan redovisas några
begrepp som används vidare i detta avsnitt.
Ofta kopplas fysiska åtgärder i vattendrag också ihop med översvämningar, både
som ett ökat hot men också som en potentiell lösning på översvämningsproblematik. Dikning, rätning och rensning av vattendragen innebär generellt en lokalt
minskad risk för översvämningar medan det nedströms kan innebära en ökad risk
(Kling, 2010). Den hydrologiska effekten av en väl fungerande markavvattning
innebär att markprofilens magasinerande förmåga ökat genom att vara väl dränerad, vilket i sin tur minskar risken för ytavrinning och ökar andelen långsammare markvattenflöden (Wesström m.fl., 2010). Dessa olika effekter är var och en
relaterade till olika hydrologiska skeenden där vattenmättnad och nederbördsförlopp spelar stor roll för vattenhastigheter och magasinering.
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Inom ett avrinningsområde kan effekten av vissa av de åtgärder som beskrivs i
viss mån påverka flödeshydrografen (hur flödet förändras över tiden). Den lokala
påverkan innebär dock mycket begränsade effekter på vattenhastigheten och
magasineringsförmågan. Fördröjning av flödet genom magasinering av flödesvolymer innebär generellt att flödesförloppet fördröjs och utsträcks över längre tid
medan flödestopparna kan minska något (Figur 11).

Magasinering in- och utflöde

Flöde

Qut
Qin

Tid

Figur 11. Exempel på magasineringens effekt på flödestoppen och varaktigheten.

Följande princip gäller vid en ökad magasinering:
• Vid en snabb flödesförändring under kort tid sker en relativt stor dämpning av
flödestoppen, exempelvis vid häftiga sommarregn som ger upphov till kraftiga
flöden från hårdgjorda ytor.
• Vid en långsam flödesförändring under lång tid sker en relativt liten dämpning
av flödestoppen, exempelvis vid vårflod.

3.4.1

Stabilisering av slänter

Syftet med stabilisering av slänter vid diken och vattendrag är att minska erosionen och transporten av markpartiklar vilket också innebär en minskad risk att
partikelbunden fosfor förloras. Olika åtgärder kan behöva göras beroende på problembilden. Här behandlas fyra olika åtgärder; fasa av slänter, kulvertera vid särskilt stor risk för erosion, undvika betestramp i slänter mot vattendrag och att
lämna en obrukad zon längs med diken eller vattendrag. Stabilisering av slänter är
i mån av utrymme tillämpbart längs med alla diken och vattendrag. Vissa juridiska
förhållanden kan dock begränsa genomförandet.

3.4.2

Avfasning av slänter

Beskrivning av åtgärden
Stabilisering av slänter kan göras genom att fasa av slänten. Många diken är projekterade och grävda i släntlutning 1:1,5 (höjd:längd) men har med tiden blivit
brantare av olika skäl. Detta innebär att många diken idag kan vara något för
branta för att klara yttre påverkan (t ex belastning av maskiner) utan att erodera.
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Vid en avfasning blir slänten något flackare. Det ökar släntens stabilitet mot erosion och motverkar ras och skred.
Hur underhållet av diket genomförs påverkar också risken för att jordmaterial eroderar ut i vattendraget. Om underhåll görs djupare än ursprunglig bottennivå riskerar slänten att bli för brant med ökad risk för erosion som följd. För underhållet
finns idag alternativa klipp- och slagmaskiner, något som innebär ökade möjligheter att lämna ett stabiliserande rotsystem.

Tillämparhet
De vattenanläggningar som ingår i markavvattningsföretag har en juridiskt fastslagen sektion och bottennivå. Om föreslagna åtgärder inte ryms inom denna sektion behöver företaget omprövas. Åtgärder inom ett vattenområde utgör
tillståndspliktig vattenverksamhet. Om vattennivåerna i diket och kringliggande
mark sänks kan vattenverksamheten komma att betraktas som markavvattning.
Markavvattning är förbjudet inom större delen av de intensivt odlade jordbruksområdena varför åtgärden kräver dispens från förbudet samt tillstånd för åtgärden.

Effekt
Effekten av åtgärden är en minskad materialtransport från dikesslänter till vattendrag. Därtill kan en bevuxen slänt bidra till fastläggning och reduktion likt en
skyddszon. Åtgärden innebär således både minskad risk för att slänten uppträder
som fosforkälla genom erosion samtidigt som gräs och växter innebär en ökad
möjlighet till retention av fosfor.
I en dansk studie har erosion längs några små vattendrag undersökts. Slutsatsen
var att erosion av dikesslänter ger flerfalt mer sediment (suspenderade jordpartiklar) jämfört med erosion från åkermarken. Resultaten från dessa vattendrag
indikerade att 40-70 % av suspenderade sediment och 15-40 % av totala fosforläckaget var att härröra till erosion av strandbankarna (Laubel, 2004). Samma
studie undersökte fosforhalten i jorden på fältet och i dikesslänten och fann att
halterna var desamma. Det finns ännu inga motsvarande kvantifierande undersökningar gjorda i Sverige, däremot har det på flera olika håll konstaterats att erosion
längs våra vattendrag kan vara omfattande (Ahlgren m.fl., 2011; Wesström m.fl.,
2010).
Den kvantitativa effekten av skyddszoner varierar inom relativt breda spann. Kunskapssammanställningar på området redovisar en effektivitet mellan 30-100 % för
jordpartiklar och 30-95 % för totalfosfor.
Vid de fältförsök som ligger till grund för den danska studien har vissa kvantifieringar gjorts. Den partikulärt bundna fosforn utgjorde 62 % av totalfosforn och
totalfosforn uppgick per år till 0,52 kg P/ha. Bankerosionen bedömdes svara för
40-70 % av det suspenderade materialet och 15-40 % av totalfosforn. I samma
studie har läckaget av partikulärt fosfor från täckdikningen uppmätts till cirka
6 %, 0,02 kg P/år och hektar enligt samma siffror (Laubel, 2004). Bankerosionens
bidrag till totalfosforn uppgår enligt dessa bedömningar till 0,1-0,2 kg P/ha.
Många av de referenser som hänvisas till i den danska studien är utförda i
områden med erkänt höga erosionsförekomster, en förklaring till varför erosionsmängden varierar väldigt mycket mellan olika undersökningar.
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Längs ett vattendrag i ett lerjordsområde i Östergötland har olika mätningar
utförts under lång tid. År 2010 gjordes en inmätning av dikets sektioner på motsvarande sträcka som ingår i dikningsföretaget från 1933. Inmätta sektioner har
jämförts med de i handlingarna och eroderade jordvolymer beräknades till cirka
8,3 m3/år eller 10 ton/år för det aktuella området. Omräknat i ytbelastning från
enbart åkermark inom dikets avrinningsområde motsvarar detta cirka 25 kg suspenderat material/ha och år. I samma mätning har ett medelvärde av mängden
fosfor per kg suspenderat material beräknats till cirka 1 g fosfor per 1 kg suspenderat material. Således innebär erosion av dikesprofilen att vattendraget tillförs
cirka 0,025 kg partikulärt bunden fosfor per ha åkermark och år. Den totala
mängden partikulärt bunden fosfor utgjorde 0,35 kg P/ha åkermark och år vilket
medför att den eroderade mängden fosfor kan beräknas till 5-10 % av totalförlusten (Datavärdskap Jordbruksmark, 2010).
Potentialen i minskad tillförsel av fosfor via eroderade dikesslänter antas ligga i
spannet mellan dessa uppskattningar, 0,025-0,2 kg P/ha. Att ingen erosion alls ska
förekomma är kanske mindre troligt, en halvering av mängderna skulle innebära
en minskning med 0,013-0,1 kg P/ha där lägre respektive högre värden representerar förhållanden med låg respektive hög risk för erosionsförluster.

Synergieffekter och målkonflikter
Generellt gäller att om slänterosionen reduceras minskar också behovet av underhåll i diket på grund av igenslamning. En flack slänt som inte är hårt åtgången av
erosion utgör dessutom ett stabilare livsrum för djur och växter. Efter att växtlighet etablerat sig på slänten erhålls också en ökad möjlighet för fastläggning/
upptag av löst fosfor. Vissa växter kräver regelbunden störning för att inte konkurreras ut vilket kan åstadkommas genom skötsel och underhåll.
Flackare dikesslänter tar en del av intilliggande marker i anspråk.
Genomförandet av åtgärden kan innebära risk för tillfällig grumling i vattendraget.

Kostnader
För genomförandet av dessa åtgärder kan det krävas att mark tas i anspråk för att
tillåta flackare slänter. Kostnader uppstår också för grävning och hantering av
grävmassor.
Minskad erosion innebär troligen minskade underhållskostnader. Underhåll kan
dock krävas lika frekvent på grund av igenväxning.

3.4.3

Betestramp i slänter

Beskrivning av åtgärden
Strandbete där djurtätheten är hög samt betesdjur som dricker direkt från vattendragen utgör en potentiell risk för att erosion ska uppkomma genom att djuren
trampar sönder växttäcket och ökar jordens rörlighet. För att minska erosionsrisken kan djur, med stängsel, hindras från att trampa omkring i strandzonen (Ahlgren m.fl., 2011). Om vattenförekomsten är den enda vattenkällan för betesdjuren
behövs alternativa vattenkällor för djuren.
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Tillämpbarhet
Vid vattenförekomster där växttäcket är söndertrampat, djurtätheten är hög och
djurens enda vattenkälla är vattenförekomsten kan problemen med grumligt vatten
och näringsläckage behöva åtgärdas genom att sätta upp stängsel. Eftersom
betande djur ofta håller efter växtligheten innebär ett stängsel att annat dikesunderhåll vid behov måste möjliggöras. Eftersom strandbete är känt som en positiv
åtgärd för att gynna biologisk mångfald är det angeläget att klargöra att det är just
påverkan från betesdjur som är problemet. Att stängsla bort djur från en vattenförekomst kan inte bli en generell utan snarare en specifik åtgärd.

Effekt
Effekten av åtgärden är en minskad materialtransport från slänter till vattendrag.
Därtill kan en bevuxen slänt bidra till fastläggning och reduktion likt en
skyddszon.
Begränsningar i betande vid strandzonen innebär en minskad risk för spridning av
fekalier via diket (Ahlgren m.fl., 2011).

Synergieffekter och målkonflikter
Åtgärden kan utgöra en direkt målkonflikt med den biologiska mångfalden. För att
bevara och förstärka artrikedomen på strandängar och strandbetesmarker är det
viktigt att marken hävdas med bete alternativt slåtter och skörd.
Strandbete har sedan lång tid tillbaka varit känt som en positiv åtgärd för att gynna
biologisk mångfald. Till exempel skapar betesdjur som går på bete vid sjöar och
våtmarker en blå bård i vattnet som är gynnsamt för rastande och häckande våtmarksfåglar. Den blå bården är rik på såväl insekter som fröer och därmed en
viktig födosöksmiljö. Vid diken och mindre vattendrag håller betesdjuren tillbaka
igenväxningen av bland annat älggräs och vass i och vid diket. I hävdade diken
kan det finnas en relativt hög artrikedom. Vid inventeringar av floran i slättbygdens diken fann man cirka 50 arter per dike (Jordbruksverket, 2001). Djurens
trampskador skapar blottad jord vilket underlättar för ettåriga kärlväxter att etablera sig. Å andra sidan kan tramp som orsakar mycket sediment i vattnet innebära
grumligt vatten, vilket kan vara ogynnsamt för till exempel musslor och bottenfauna nedströms. Genom att ge djuren möjlighet att dricka vatten på andra ställen
i beteshagen där vegetationstäcket är intakt kan trampskadorna i strandkanten
minska.
Om betesdjuren stängslas bort måste dikesslänterna skötas på annat sätt. Vid vissa
vattendrag kan det troligen räcka att slå av vegetationen på slänterna vart tredje år,
andra måste hållas efter oftare. I första hand är syftet att undvika en tät igenväxning med sly som tränger undan fältskiktet. Det avslagna växtmaterialet bör dessutom föras bort.
För lantbrukare som har vattendraget som enda vattenkälla till sina betesdjur
behöver vattentillgången lösas på något annat sätt vilket innebär ett merarbete
för lantbrukaren.
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Kostnader
Kostnader för stängsel och om nödvändigt för alternativa vattenkällor. Kostnader
för underhåll som behöver göras istället för det bete som varit.

3.4.4

Delvis kulvertering

Beskrivning av åtgärden
Kraftig erosion kan lokalt ge upphov till omfattande underhållsbehov samt öka
risken för översvämningar (Miljösamverkan Sverige, 2010). Vid begränsade
strandområden med hög erosion kan kulvertering av en delsträcka vara ett effektivt erosionsskydd. Det förutsätts då att dessa kulvertar dimensioneras rätt för
att inte skapa ökad erosionsrisk nedströms (Ahlgren m.fl., 2011).

Tillämparhet
För att kulvertera en del av ett öppet dike krävs en ansökan om dispens från biotopskyddet. Det är också en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.
Naturvårdsverkets allmänna råd anger några särskilda skäl för dispens som kan
vara vägledande bl.a. hälsa, säkerhet och miljöskäl. I några fall har dispens meddelats för kulvertering av en delsträcka för att åtgärda kraftig erosion som i sin
tur inneburit omfattande underhåll och översvämningsrisker (Miljösamverkan
Sverige, 2010).

Effekt
Effekten av åtgärden är en minskad materialtransport från dikesslänter till vatten.

Synergieffekter och målkonflikter
Kulvertering av diket kan innebära en direkt målkonflikt med den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och en risk att det skapas vandringshinder för fisk.
Genomförandet av åtgärden kan innebära risk för tillfällig grumling.

Kostnader
Kulvertering innebär en engångsinvestering i form av anläggningskostnader och
materialkostnader.

3.4.5

Obrukad kantzon

Beskrivning av åtgärden
För att minska den fysiska påverkan från tyngre maskiner och risken att köra
sönder strandkanten kan brukning av åkern nära strandbrinken undvikas.
Danmark har sedan 1992 bestämmelser om brukningsfria zoner. Enligt lag ska
2 m lämnas obrukat längs åkerkanten vid alla vattendrag och sjöar, så kallade
bræmmerne (Miljøministeriet, 2002). Zonen om 2 m räknas från högsta vattenytans nivå (Figur 12). Inom zonen får ingen odling och jordbearbetning göras.
Detta gäller för alla naturliga vattendrag, naturliga vattendrag som dikats/rätats/
meandrats etc. samt anlagda vattendrag som är särskilt skyddsvärda.
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Figur 12. Principskiss obrukad strandzon i Danmark (Miljøministeriet,2002).

Tillämpbarhet
Åtgärden skulle i princip vara tillämpbar längs med alla vattendrag och diken.
Det finns nationella bestämmelser som gäller i de nitratkänsliga områdena om en
gödslingsfri zon om 2 m. Detta är också tvärvillkor i hela Sverige.

Effekt
Effekten av åtgärden är en minskad materialtransport från slänter till vattendrag.
Därtill kan en bevuxen slänt bidra till fastläggning och reduktion likt en skyddszon.

Synergieffekter och målkonflikter
Syftet med åtgärden är att minska partikelbunden näringstransport till vattendragen.
Om detta uppnås minskar behovet av att föra bort sediment från vattendraget.

Kostnader
Om åtgärden innebär att mark tas i anspråk och lantbrukaren inte kan odla
marken, leder det till ett skördebortfall och således ett inkomstbortfall.

3.4.6

Tvåstegsdiken

Beskrivning av åtgärden
Syftet med anläggandet av så kallade tvåstegsdiken är flera, såväl dräneringsfunktionen som den biologiska funktionen kan gynnas. Utformningen av tvåstegsdiket
är tänkt att efterlikna de strömningsmönster som utvecklas i ett naturligt vattendrag. Ett naturligt vattendrag som nått sitt jämnviktsläge har utvecklat en dikesform där energin hos ett lågflöde samlas i en mittfåra och energin hos ett högflöde
sprids ut över den s.k. flödessterrassen (NRCS, 2007). I de flesta diken på jordbruksmark som utformats och underhållits enligt praxis har detta försvunnit, dessa
diken tenderar att vara överdimensionerade för lågflöden och underdimensionerade för högflöden. Lågflödet sprids på en för stor yta med sedimentation till
följd och vid högflöden minskar kontakten med åplanet.
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Kunskaperna kring tvåstegsdiken är relativt begränsad i dagsläget. Det finns några
få instruktioner kring hur utformningen bör se ut (NRCS, 2007; Finlands miljöcentral, 2009). Generellt gäller att terrassen anläggs på en nivå som bedöms motsvara nivåer över den normala sommarvattenföringen. Terrassen grävs utifrån
denna nivå, växtligheten längs diket lämnas och man har inte funnit det lönt att
försöka omforma eller smalna av mittfåran (Finlands miljöcentral, 2009). Det är
sällan frågan om att gräva nya diken, det är befintliga diken som breddas. Den
växtlighet som finns längs diket antas relativt snabbt spridas till hela den nygrävda
terrassytan. I Figur 13 ges en översiktlig bild av hur ett tvåstegsdike kan se ut.
Träd som etablerar sig i dikesslänter och på terrasserna är positiva på många sätt,
framförallt för den akvatiska biomassan. Däremot kan skuggeffekten av träden
hindra det stabiliserande växttäcket att sprida sig över terrasserna, därför anses
träd längs dikeskanten göra störst nytta om de växer en bit från det övre
dikeskrönet (NRCS, 2007). Skuggeffekten kan dock förhindra allt för snabb igenväxningen i mittfåran. Växtligheten spelar stor roll både för stabiliteten, men
också för att kunna binda näringsämnen och fasta partiklar.
Ledningar och trumögon från kringliggande täckdikning bör mynna på terrassen.
Om det kring ledningen finns risk för erosion kan förstärkning göras på botten
med t.ex. stenskoning eller förstärkt duk (kokos, fiber, geotextil).

täckdikning

terass/åplan
lågvattenfåra

Figur 13. Översiktlig bild av hur ett tvåstegdike kan se ut.

Enligt finsk metodik föreslås kompletterande konstruktioner anläggas, likt bottentrösklar, slamgropar och våtmarker. Dessa bidrar ytterligare till att minska
transporten av fasta partiklar till nedströms vattendrag och sjöar (Finland miljöcentral, 2009).

Åplanet/terrassen bör hanteras likt en långsträckt våtmark i form av skötsel och
skörd av växtligheten. Vanliga arter vid våtmarker är kaveldun, säv, bladvass, starr
och tåg (Kling, 2010).
Tillämpbarhet
Enligt de amerikanska erfarenheterna är anläggandet av tvåstegsdiken tillämpbart
i diken och kanaler med svag lutning som inte har en pågående erosion på djupet,
dvs som har nått stabilitet (NRCS, 2007). Det bör också vara ett någorlunda spritt
flöde över dikeskanten för att undvika rännilar och lokala erosionsproblem, vilket
gäller alla typer av diken.
De diken och vattendrag som avses för dessa åtgärder utgör ofta en del av ett
markavvattningsföretag vars syfte är att gynna jordbruksproduktionen. Syftet med
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tvåstegsdiken är inte en ökad markavvattning, syftet är att åstadkomma en åtgärd
som minskar belastningen på miljön och vars synergieffekter är ökad biologisk
mångfald samt ökad möjlighet att lokalt hantera översvämningar. Den förändrade
tvärsektionen som tvåstegdiket innebär är vattenverksamhet som generellt är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen
skadas. Detta kan innebära att dikessträckor på enskild mark kan utföras utan tillstånd om det allmänna intresset inte skadas. Om tvåstegsdiket utförs inom ett dikningsföretag krävs generellt tillstånd för anläggandet och omprövning av
företagets framtida villkor. Om anläggande av tvåstegsdiken innebär en fördjupning av bottennivån och om syftet är att varaktigt öka fastighetens lämplighet för
ett visst ändamål krävs dispens från förbudet mot markavvattning samt att nytt tillstånd söks. Om åtgärden utförs inom ett befintligt dikningsföretag ska omprövning av villkor och kostnadsfördelning göras. Detta är dock inte prövat ur detta
miljöperspektiv.

Effekt
Effekterna av tvåstegsdiken är flera. Främst uppnås en förbättrad stabilitet av
dikesslänten. Andra effekter kan vara minskat läckage av näringsämnen, minskat
underhåll av sediment om dikessläntens stabilitet kan förbättras, ökad biologisk
mångfald samt eventuell minskad risk för översvämmande vattennivåer.
En förbättrad släntstabilitet minskar risken för erosion i dikesslänten och leder
därmed också till ett minskat underhållsbehov på grund av nerrasade jordmassor.
Att släntstabiliteten ökar beror delvis på att vattendjupet vid släntfoten blir grundare samt att själva dikesslänten blir mindre vattenmättad och istället kan utgöra
växtplats för ett stabiliserande växttäcke (NRCS, 2007).
Transporten av partiklar minskar under högflöden, då vattnet når upp på terrassen,
till följd av minskade strömningshastigheter och därmed ökade chanser till sedimentation. Ökad sedimentation minskar transporten av partikelbunden fosfor, samtidigt
kan en viss reduktion av löst fosfor ske genom upptag av växter på terrassen.
En principiell strömningsberäkning har gjorts av SMHI för att försöka kvantifiera
förändringar i strömningshastigheten (Figur 14). Vid förutsättningar gällande för
dessa beräkningar minskar strömningshastigheten under ett relativt högt flöde från
cirka 0,4 m/s till cirka 0,2 m/s från det V-formade diket till tvåstegsdiket. Överslagsmässigt kan sägas att just dessa strömningshastigheter möjliggör sedimentation av 2,5 mm stora partiklar i tvåstegsdiket och 5 mm stora partiklar i det
V-formade diket. I detta räkneexempel illustreras effekterna på strömningshastigheten som resultat av den nya tvärsektionen. Växtlighet på terrasserna har ytterligare en dämpande effekt.
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Figur 14. Strömningshastigheter och vattendjup. Observera förställd höjd/breddskala (SMHI).

I dagsläget har tvåstegsdiken inte studerats och utvärderats praktiskt i Sverige. I
Finland har ett antal tvåstegsdiken anlagts och uppföljning har nyligen påbörjats.
Syftet med dikena i Finland är främst att minska risken för erosion av dikesslänterna samt att öka flödesutjämningen i dikessystemet.
I avsnittet som specifikt hanterar stabilisering av dikesslänter som en åtgärd uppskattades att en halvering av mängderna fosfor som eroderar från dikesslänten
skulle motsvara 0,013-0,1 kg P/ha.
Effekten av terrassen är att likna vid en långsträckt våtmark/översilningsyta. Förmågan till retention i tillfälligt översvämmade och ånära områden har utvärderats i
försök med avfasade strandzoner som är att likna vid tvåstegsdiket. Stora variationer har uppmätts, troligen beroende på väldigt olika förutsättningar i vattenkvaliteten. Effekter på upp till 127 kg P/år har uppmätts. Utvärderingar av några
våtmarker i Skåne har gett en medelavskiljning av fosfor på 17-47 kg/ha (Wesström m.fl., 2010). Effekten av en dikessektion som fungerar både som våtmark
(flödesterrassen vid högre flöden), översilningsyta (dikesslänten och flödesterrassen vid lägre flöden) och buffertzon (dikesslänten) antas ligga någonstans
däremellan.

Synergieffekter och målkonflikter
Vid sidan av minskad erosion av dikesslänten har tvåstegsdiket större potential än
det konventionella diket att erbjuda habitat och livsmiljöer likt en långsträckt våtmark. Lågvattenfåran minskar risken att vattendjupet i diket blir för grunt under
perioder med lägre vattenföring. Minskade underhållskostnader är teoretiskt möjligt om underhållsintervallet förlängs men kan också medföra högre kostnad när
underhållet utförs.

Översvämningsrisken minskar lokalt då fårans tvärsnittsarea ökar. Diket kan i
viss mån verka flödesutjämnande och minska risken för översvämning även
nedströms. Figur 15 visar den principiella effekten (muntligt Nordlund, 2012).
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Figur 15. Principiell effekt av tvåstegsdike.

En direkt målkonflikt är att jordbruksmark kan komma att tas i anspråk. Till detta
kommer hantering av schaktmassor som uppkommer vid anläggandet. För varje
100 m dike med 1 m djup tas uppskattningsvis 200-300 m2 mark i anspråk, 400600 m2 vid terrasser på två sidor. Därtill 200-300 m3 respektive 400-600 m3
schaktmassor som ska tas om hand för en alternativt två terrasser.
Beroende på dikets utformning och var dräneringsledningarna mynnar kan risken
öka för uppdämning då en trängre bottensektion tvingar fram ett större vattendjup.
Detta kan i sin tur påverka förutsättningarna för dränering och markavvattning.
Växthusgaser riskerar också att öka då terrassen troligen kommer att bli en
växtyta som relativt ofta kommer att stå växelvis under och över vatten.

Kostnader
Kostnader uppkommer för schaktning, transport av schaktmassor, förlorad mark,
juridisk prövning (omprövning för att fastställa sektioner eller avtal av någon art
alternativt tillståndsansökan) och underhåll.

3.4.7

Miljöhänsyn vid underhåll av diken

Beskrivning av åtgärden
Syftet med denna åtgärd är att ta bort fosfor som sedimenterat i diken eller på
andra sätt tillförts diket samt att skörda och ta bort växter som tagit upp fosfor.
Underhåll görs idag oftast med motiv att bibehålla ett dräneringsdjup, motivet att
behandla åtgärden i denna rapport är att belysa miljöeffekterna av ett väl skött
dikesunderhåll (underhåll definieras i faktarutan i avsnitt 3.4).
Kartläggningar som gjorts av landskapet i Sverige har identifierat drygt 9200 mil
diken i åkermark. Diket är i huvudsak en vattenväg men också transportväg för
näringsämnen. Den variation av utseendet som finns på dikena gör att det inom ett
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dikessystem ofta finns såväl fosforkällor som fosforfällor. Forskningen har visat
motsägande resultat kring hur fosforretentionen påverkas av dikesunderhåll.
Samma sak gäller dikets roll för fosfortransporten. Dikning kan å ena sidan
påskynda fosfortransporten med minskad fastläggning som resultat men å andra
sidan bidrar dränering till minskade vattenmättade förhållanden och minskad risk
för fosforfrigörelse (Ahlgren m.fl., 2011).
Diket har olika påverkan på fosforn, dels kan partikelbunden fosfor sedimentera
längs diket och dels kan växter ta upp löst fosfor. Den mikrobiella biomassan
beräknas stå för 10-40 % av upptaget av fosfor. Förmågan hos sedimenten att
binda löst fosfor har visat sig bero på fosforhalterna i dikesvattnet. Vid höga halter
fungerar sedimenten som fosforfälla medan fosfor vid låga halter tenderar att frigöras (Wesström, 2010).
Ett väl skött dikesunderhåll bör därför utformas på ett sätt som bibehåller de
fysiska möjligheterna att reducera partikelbunden fosfor samtidigt som det i
minsta möjliga mån stör kontinuiteten av de fosforreducerande biologiska processerna i diket (sorption i sediment samt upptag av den mikrobiella biomassan).
Det är en fördel om dikesunderhåll kan samordnas inom ett större område för att
sträva efter att bibehålla eller skapa ett heterogent landskap med växtsamhällen i
spridda åldrar. Med växter avses såväl strandvegetation som vattenlevande vegetation. Lokalt (inom t.ex. ett markavvattningsföretag) rekommenderas att underhåll görs vid lågvattenföring i kombination med sedimentationsfälla i dikets nedre
del. Möjligen kan ett översilningsområde nedströms det rensade området fånga en
del av det material som sätts i rörelse vid underhållet. Områden som kan fungera
som översilningsområden inom områden med åkermark är dock mycket sällsynta
och uppträder i förekommande fall som befintliga våtmarker.
Alternativt till grävning kan vegetationen klippas i kombination med att sediment
grävs bort på de lokala partier där ackumulation skett. Mindre bottenytor blottläggs på så sätt och ett stabiliserande växttäcke bidrar vidare till att stabilisera
diket. Större vegetation som buskar och träd längs diket bör övervägas att lämnas,
åtminstone på en sida (skuggsidan). Rotsystemen till buskar och träd verkar ofta
som erosionsskydd längs stränderna samtidigt som de gynnar den biologiska
mångfalden och är källa till död ved i vattendraget (Wesström, 2010).
Växtlighet i och längs diket bör underhållas genom slåtter vid behov och biomassan bör transporteras bort för att minska risken för läckage av näringsämnen
ner i diket på nytt (Wesström, 2010; Finlands miljöcentral, 2009).

Tillämpbarhet
Åtgärden är generellt tillämpbar. I huvudsak berörs diken som utgör en vattenanläggning, i många fall som en del av ett markavvattningsföretag. Det innebär att
ägaren är skyldig att underhålla diket enligt givet tillstånd eller dom. Skyldigheten
att underhålla kan också betraktas som en rättighet att underhålla. Således ryms
denna åtgärd inom de juridiska förutsättningarna som gäller.
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Effekt
Det bedrivs en del forskning på området men i praktiken är det i dagsläget oklart
vilken roll dikesunderhållet spelar för fosforförlusterna. En mängd variabler
påverkar om diket efter underhåll uppträder som en fosforfälla eller om fosfor frigörs. Bedömningen är dock att ett väl fungerande dike med ett väl skött underhåll
totalt sett bidrar till minskade fosformängder, framförallt genom att det är åtgärder
som inte är tekniskt eller ekonomiskt betungande och därmed bedöms kunna få
stor genomslagskraft (Ahlgren m.fl., 2011).
Med data som finns tillgängliga vid Jordbruksverkets vattenenhet har en kvantifiering av fosfor i bottensediment gjorts utifrån mätningar i ett vattendrag i jordbrukslandskapet i Östergötland. Sedan 1989 finns en mätstation i bäcken som
mäter vattenföring, halter suspenderat material samt kväve och fosfor (bl.a. totaloch partikulärt bundet) (Datavärdskap Jordbruksmark, 2011).
Räknat på den del av avrinningsområdet som antas föra suspenderat material till
diket, d.v.s. åkermark och inte skogsmark, transporteras cirka 330 kg suspenderat
material per ha och år genom diket. En del av detta antas sedimentera och en del
antas passera vidare till nedströms sjöar och vattendrag. Antaget att det i vattendraget med ovan angivna siffror, fastläggs cirka 0,3 m sediment under en tid av 10
år. Med fastläggning avses såväl direkt sedimentation som upptag av och förmultning i biomassan. I samma mätning har ett medelvärde av mängden fosfor per kg
suspenderat material beräknats till cirka 1 g fosfor per 1 kg suspenderat material.
Således innebär det att sedimentet tillförs cirka 0,275 kg P/ha åkermark och år.
Försök har också gjorts för att kvantifiera hur stor mängd näringsämnen som
vegetationen kan binda in. Vid ett kommersiellt biogasförsök i Östergötland har
angivits att en ”normal” dikessektion kan ge cirka 3 ton torrsubstans (TS) per
hektar (2-6 m dikesbredd, 2000 m längd ger cirka ett hektar). Försöket gav 42 ton
TS med ett bedömt fosforinnehåll på 100 kg. Omräknat till en hektar enligt ovan
skulle det ge cirka 7 kg fosfor. Växtligheten bestod i huvudsak av jättegröe (muntligt Rangsjö, 2012; Lindmark, 2012).

Synergieffekter och målkonflikter
Ett dike som underhålls på rätt sätt medför att de åtgärder som gjorts för produktionen bibehålls. Dikes- och täckdikningssystem kan då verka på avsett vis. En väl
dränerad mark innebär förutom goda växtmöjligheter också att marken har en
porvolym tillgänglig för magasinering av nederbörd. Detta minskar risken för
ytavrinning och erosion på markytan.
Ur ett miljö- och artbevarande perspektiv kan ett samordnat och miljöanpassat
underhåll, som speglar dikets närmiljö (t.ex. bevarandet av träd och buskar), bidra
till att bevara biodiversiteten och minska fragmentiseringsgraden i landskapet. Ett
etappvis indelat dikesunderhåll är positivt ur ett såväl biologiskt som miljömässigt
perspektiv, återkolonisation av djur och växter underlättas.
Dikesunderhåll innebär lokalt att risken för höga vattennivåer p.g.a. uppdämning
minskar dels då sedimenterat slam tas bort men också då dikets genomströmningskapacitet ökar med minskad växtlighet. Underhållet kan leda till en något
snabbare tillrinning i nedströms liggande område. Denna effekt utjämnas i diket
och avtar nedströms.
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Den minskade friktionen som ett underhåll innebär gör störst skillnad på lågvattenföringen vars genomströmning ökar, dvs. vattnet i diket strömmar fortare. Vid
dålig tillgång på vatten kan detta utgöra en målkonflikt för t.ex. fisk men också för
eventuella bevattningsbehov.
Ett incitament att regelbundet underhålla växtlighet längs diken kan vara om biomassan kan kommersialiseras, t.ex. säljas för biogastillverkning.

Kostnader
Beroende på hur ofta ett dikesunderhåll bör göras kan detta innebära ett merarbete
och en ökad kostnad. Detsamma innebär om underhållet delas upp i etapper.
Högre grad av samordning i ett avrinningsområdes-/landskapsperspektiv medför
också kostnader.

3.4.8

Åtgärder vid vandringshinder

Beskrivning av åtgärden
Här behandlas vandringshinder i odlingslandskapet i form av längre kulverteringar och rörledningar. Vandringshinder såsom trummor, broar, dammar och
kvarnar utreds av bl.a. Trafikverket, Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet. Rörledningarna har tillkommit av olika skäl, i jordbrukslandskapet i huvudsak för effektivare produktion. På några håll har exploatering av odlingsmarker inneburit att
diken kulverterats.
Syftet med åtgärder vid vandringshinder är att minska störningarna för fisk. Fisk
är en kvalitetsfaktor enligt statusklassningen och kan således kräva explicita
åtgärder för att en vattenförekomst ska nå god ekologisk status. Förutom att en
längre rörledning kan utgöra ett vandringshinder är det också en reduktion av livsmiljöer och akvatisk produktionsyta (muntligt Halldén, 2012; Eklöv, 2012). Skälet
till att en rörledning kan utgöra ett vandringshinder beror dels på dess utformning
och på vilken vattenhastighet som råder i ledningen. En kombination av strömmande laminärt flöde i en ledning utan viloplatser och ledningens längd är de viktigaste faktorerna som påverkar vandringsmöjligheterna.
Vid en inventering av vandringshinder i Östergötland har över 500 vandringshinder registrerats. Av dessa bedömdes nästan 90 % utgöras av dammar, dammrester, kraftverk, trummor, vägpassager och lämningar efter sågar, kvarnar och
liknande. En bedömning är att kulverteringar och rörledningar utgör någon del av
de återstående 10 %.
Av de rörledningar som trots allt finns, återfinns en hel del i de översta områdena i
ett avrinningsområde. Detta innebär därför att rörledningen i praktiken inte utgör
ett vandringshinder (muntligt Wagnström, 2012).
Problemets omfattning, men också en del av åtgärden, utgörs av olika fiskarters
beteende. Rörledningar som vandringshinder verkar vara ett större problem för
stationära arter som abborre, gädda, grönling m.fl. än för arter med ett instinktivt
vandringsbeteende som öring, ål, nejonöga och asp. En möjlig åtgärd för att hjälpa
de icke vandringsbenägna arterna är manuell återinplantering. Exempel finns på
lyckad flytt av t.ex. grönling i Höje å, Skåne (muntligt Eklöv, 2012).
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Åtgärder för att underlätta vandringen kan vara att förse rörledningen med
strukturer som skapar viloplatser. Detta kan göras genom att gjuta på klackar eller
installera s.k. bafflar (från engelska baffles) som kan liknas vid armar längs kulvertens sidor som installeras vinkelrätt flödet eller något i strömriktningen för att
skapa lugnvatten på dess nedströmssida (Figur 16). En alternativ åtgärd för att
underlätta vandringen kan vara att ta upp delar av rörledningen och skapa en vilobassäng. Exempelvis 100 m rörledning, 10 m bassäng, 100 m rörledning etc.
(muntligt Eklöv, 2012). Ytterligheten av denna åtgärd innebär att diket/vattendraget helt återställs.

Figur 16. Bafflar i kulvert som skapar lugnvatten/viloplatser för fisk.

Tillämpbarhet
Återinplantering av fisk är generellt tillämpbar men tillståndspliktig.
Åtgärder i rörledningar för att underlätta för vandringen innebär liten eller
ingen konflikt med markanvändningen i området.
Att ta upp delar av rörledningar för att skapa viloplatser kan vara svårare att til�lämpa då det innebär att nyttan med rörledningen tas bort.
Arbetena ska hanteras enligt reglerna för vattenverksamhet då det innebär arbete
i vattenområden.

Effekt
Den sammantagna effekten av åtgärderna är förbättrade vandringsmöjligheter och
livsbetingelser för fisk.

Återinplantering av fisk liksom åtgärder för att underlätta vandringen har en
effekt på fisk och andra växter/arter som förflyttar sig i vattendraget och dess
närhet. Återställandet av vattendraget eller del av vattendraget skapar dessutom
nya livsmiljöer för en större mängd arter.
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Synergieffekter och målkonflikter
Förutom fisk gynnas också andra vattenlevande djur och växter vid minskad fragmentiseringen i landskapet.
Åtgärder som innebär att delar av rörledningarna tas bort innebär en trolig målkonflikt med den verksamhet och markanvändning som utnyttjat kulverteringen.

Kostnader
I Tabell 6 anges de olika kostnadsposter som kan uppkomma om åtgärden genomförs. Utöver detta tillkommer i samtliga åtgärder kostnader i form av hantering av
vattenverksamhet eller annan tillståndspliktig verksamhet.

Tabell 6. Olika kostnader och vinster som kan uppkomma till följd av åtgärden
Kostnader

Vinster

Återinplantering

Arbetstid		

Spridning av arter

Åtgärder i rörledningar

Material, arbetstid

Spridning av arter

Ta bort del/hel rörledning

Arbetstid, markintrång utebliven
skörd

Spridning av arter återskapande
av livsmiljöer

3.5 Biotopfrämjande åtgärder
Olika biotopinsatser kan bidra till att höja de biologiska kvalitetsfaktorerna i vattendrag från dålig, otillfredsställande och måttlig status till hög eller god status.
Det innebär att förutsättningarna för kiselalger, bottenfauna och fisk ska förbättras
(Naturvårdsverket, 2007a).
Kiselalger är goda indikatorer på övergödning och försurning. I jordbrukslandskapet är det vanligen problem med övergödning som behöver åtgärdas för att få
ett bättre IPS-index (som visar påverkan från övergödande ämnen).
Bottenfauna är djur som lever i vattendragen, till exempel larver av olika
sländor, skalbaggar, skinnbaggar, snäckor, maskar, musslor och kräftdjur. De
utgör basföda åt många fiskar och fåglar.
Höljor är fördjupningar i bottenstrukturen.

Artsammansättningen av bottenfaunan kan avslöja hur vattenkvaliteten har sett ut
under en längre tid eftersom flera arter är känsliga för övergödning och försurning. Flera av arterna kan snabbt kolonisera ett renare vatten då de kan flyga under
sin landlevande fas av livet. Bottenfaunan gynnas generellt av åtgärder som
minskar näringsbelastningen och av kalkning (i vattendrag som har lågt pH på
grund av försurning). De gynnas även av kontinuerlig tillförsel av organiskt material, till exempel löv och kvistar från överhängande träd. Även artsammansättningen av fisk ger information om vattnets status när det gäller försurning och
övergödning. Förekomst av fisk påverkas dessutom i hög grad av vattendragets
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hydromorfologiska faktorer som förekomst av vandringshinder, fragmenteringsgrad, död ved, bottensubstrat etc., men även av vattnets temperatur, grumlighet
och innehåll av syre.
Frekventa och höga transporter av sediment påverkar tillgången på lämpliga lekbottnar och utkläckningen av yngel. Även höga temperaturer på sommaren och
låga temperaturer vintertid kan försämra fiskens överlevnad. Dessutom har en
minskad förekomst av död ved i vattendragen medfört en ökad erosion i vattenfåran och en förlust av vinterståndsplatser, vilket ytterligare har försämrat fiskens
överlevnadsmöjligheter.
De biologiska faktorerna fisk, bottenfauna och kiselalger kommer att gynnas av
åtgärder som föreslås för att minska belastningen av kväve och fosfor tillsammans
med den kalkningsverksamhet som pågår. För att särskilt gynna fisk och bottenfauna kan ytterligare åtgärder införas i vattendraget eller längs med vattendraget,
t.ex. att anlägga s.k. funktionella kantzoner.

3.5.1

Tillförsel av död ved, block och sten

3.5.1.1 Beskrivning av åtgärden

Syftet med att tillföra död ved, block, grus och sten är i första hand att öka variationen av livsmiljöer, att skapa en varierad vattenhastighet i vattendragen och
att på sikt skapa en naturlig meandring av fåran. Död ved och större stenblock
skapar en mer varierad miljö vid och i vattendraget, ger skyddande ståndplatser
för smådjur och fisk, kan stabilisera stränder genom att bryta vattenströmmar och
vågor, skapar höljor nedströms och håller kvar organiskt material och sediment.
Även små variationer inom en dikessektion kan vara positiva för den biologiska
mångfalden.
Död ved gynnar generellt många fiskarter, speciellt laxfiskar som får fler ståndplatser av död ved. Andra fiskar, som gädda och lake, kan däremot missgynnas av
en stor mängd död ved. Ungefär 90 procent av vattendragen i landet har för lite
död ved för att upprätthålla naturlig ekologisk status (Naturvårdsverkets, 2007b).
Död ved har störst hydromorfologisk funktion i vattendrag med lägre lutning och
där bottenmaterialet är likformigt. Tillförsel av död ved bör i första hand koncentreras till områden som saknar naturlig tillförsel (dvs. vattendrag som saknar kantzoner med träd och buskar). I vattendrag i jordbruksområden, särskilt om botten
är likartad, bör död ved läggas som trösklar över vattendraget för att skapa höljor
nedströms. Det förutsätter dock att det finns en liten lutning på vattenytan. Det är
viktigt att samtidigt se till att förekomsten av död ved inte orsakar problem för
fastigheter längs vattendragen i och med ändrade vattennivåer. Markägare och
andra kan uppleva död ved som ett problem då träden kan dämma vattnet. Tillförsel av död ved bör göras med viss regelbundenhet för att få en succession i
ålder på den döda veden. Död ved ska inte läggas nära höga strandbrinkar som
riskerar att erodera snabbare med död ved.
Genom att tillföra grus i begränsade delar av vattendraget skapar man lekbottnar
för fisk och uppväxtmiljöer för unga stormusslor. Strömsatta grunda lekområden
är viktiga för flera fiskarter, till exempel öring, asp, harr, id och flodnejonöga.
Olika arter har olika preferenser avseende partikelstorlek, strömhastighet etc. Nya
lekbottnar ska alltid läggas under lågvattennivån. Åtgärden gynnar även larver av
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dag-, bäck och nattsländor. Vid utläggning av grunda grusbankar i England visade
sig bottenfaunan snabbt kolonisera och uppnådde naturliga tätheter och diversitet i
vattendrag i jordbrukslandskapet (Degerman, 2008). Det kan vara så att bottendjursfaunan i alluviala vattendrag gynnas i större utsträckning än i moränvattendrag genom att restaureringsarbetena återskapar hårdbottenmiljöer.
Block och större sten bidrar också till fler ståndplatser för fisk och ökad variation i
vattendraget. De bör placeras i mitten av fåran för att inte riskera att strandbrinken
eroderar. Generellt gäller för utlagd stor sten att den här och var ska sticka upp vid
normalvattenföring, men inte vid högvatten. Detta för att sådana strukturer vid
högvatten kan ge oväntad erosion och dels kan skräp, träd och sjok av is fastna
med översvämningar som följd (Degerman, 2008).

Tillämpbarhet
Tillförsel av död ved, grus och större sten är generellt tillämpbar, men bör fokuseras till områden med ensartad bottenstruktur för att öka variationen och därmed
förutsättningarna för bottenfauna och fisk i dessa vattendrag. I vattendrag med
sand eller finare bottensediment är det enklast att tillföra död ved som nytt material, till exempel som trösklar. I vattendrag med högre strömhastighet och grövre
bottenstruktur kan man tillföra block och större sten som grävs ner i en anlagd
stensula. En stensula anläggs genom att lägga natursten i ett lager (ca 0,7 meter) i
vattendraget upp till högvattenflödesnivån. Stensulan medför att stränderna erosionssäkras. Tillförsel av död ved som förankras i stranden kräver ingen stensula
(Degerman, 2008).
Nya grusbottnar bör koncentreras till vattendrag där det finns fortsatta förutsättningar för förekomst av de fiskarter, samt eventuellt musslor, som gynnas
av åtgärden.
Utläggning av död ved, grus och större sten ses som vattenverksamhet med
anmälningsplikt enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Omfattningen av åtgärden avgör om den är anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt
miljöbalken. Innan utläggning bör man se över möjliga konsekvenser för vattensystem, strandzon, fastigheter och andra installationer samt det rörliga friluftslivet.
Det är lämpligt att åtgärden prioriteras till vattendrag vars ekologiska status förväntas höjas till god. Regionala underlag och kriterier kan beskriva hur en sådan
prioritering ska göras.

Effekt
Genom att tillföra död ved, grus och större sten ökar förutsättningarna för en
artrik bottenfauna, musslor och fisk. På sikt innebär det en positiv effekt för de
biologiska kvalitetsfaktorerna. Försök i England har visat att utläggning av grunda
grusbankar snabbt gav effekt på bottenfaunan. Påväxtalger, mossor och lavar kan
fästa på död ved samtidigt som död ved bromsar upp organiskt material. Det ger
en god grund för en rik bottenfauna, men försök med utläggning av död ved visar
inte generellt på en ökad täthet av bottendjur (Degerman, 2008). Det finns betydligt färre studier gjorda på bottenfaunan än på till exempel laxfiskar som gynnas
av utläggning av större strukturer i vatten.
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Utläggning av strukturer som död ved och större sten skapar på sikt också viss
meandring inom fåran.

Synergieffekter och målkonflikter
Utläggning av död ved kan minska sedimentationstransporten då materialet
fastnar på veden. Eftersom det alltid finns risk för erosion av stränder brukar man
ange att större strukturer företrädesvis ska placeras ute i strömfåran och inte
strandnära. Dock kan man frångå detta om en stensula har etablerats och stränderna därmed erosionssäkrats.
Utläggning av hela träd kan medföra uppdämning genom att annat material
fastnar. Det kan bli svårare att underhålla vattendraget.
Ett kraftigt modifierat och rensat vattendrag visar på mänsklig verksamhet. Att
tillföra sten och grus kan därför medföra en konflikt med kulturmiljön.

Kostnader
Kostnader uppkommer för arbete, material och maskiner. Kostnaderna varierar
beroende på vilka åtgärder som ska genomföras, se t.ex. Degerman (2008).

3.5.2

Återmeandering

Beskrivning av åtgärden
Gemensamt för vattendrag i jordbruksbygder är att de har rätats ut och grävts djupare och bredare för att möjliggöra markavvattning och öka produktionen på åkermarkerna. Meanderbågar och bifåror har stängts av. Naturliga strömpartier har
grävts bort och block och sten har tagits bort. Ett meandrat vattendrag är längre än
ett som är uträtat och har också lägre lutning. I ett rätat dike används vattnets
energi till att erodera och transportera sediment. Kanaliserade vattendrag ligger
också ofta lägre i landskapet än den ursprungliga fåran med sänkt grundvattennivå.
Ett naturligt meandrat vattendrag ger ett längre vattendrag med förutsättningar för
fler livsmiljöer och därmed ökad artdiversitet, ökad kväveretention och ett blötare
landskap eftersom de oftare har kontakt med åplanet och inte ligger så djupt.
Vid återställning skapas förutsättningar för vattendraget att meandra igen. En återställning syftar till att efterlikna ett mer naturligt vattendrag. Genom att tillföra
större strukturer (sten, block, död ved) som skapar en mångformighet påbörjas en
meandringsprocess genom att vattnet tvingas ta en annan väg. Denna process kan
dock ta lång tid, i låglandets vattendrag kan det ta mellan 50 och 100 år.
Ett alternativ kan vara att gräva en ny grundare fåra som meandrar. Det kan dock
vara komplicerat och riskerna med översvämningar, erosion och instabila fåror
kan bli stora. För att gräva en ny stabil fåra krävs kunskap om bräddfull vidd,
avrinning, sedimenttransport, lutning och substrat för att på så sätt beräkna hur
fåran ska se ut. Den nya fåran ska ligga högre och vara smalare än den gamla
fåran. Syftet ska också vara att återskapa åplanet. Strandbrinken bör erosionssäkras genom att så in vegetation, armera eller ha tillräcklig släntlutning. För att
återskapa meandring i jordbrukslandskapet kan man utgå från gamla kartor (om
det i övrigt är oförändrad hydrologi och sedimentförhållanden), från opåverkade
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avsnitt i vattendrag från samma region eller modellering utifrån hydrologi och
geomorfologi. Enligt Degerman (2008) är inte de modeller som finns tillräckligt
utvecklade för svenska förhållanden.

Tillämpbarhet
Den långsamma vägen till meandring (att strategiskt lägga ut död ved och större
stenar) är generellt tillämpbar under rätt förutsättningar, bland annat att mark på
sikt kan tas i anspråk. Att gräva en ny meandrande fåra är däremot inte lämpligt
överallt, särskilt inte med tanke på risken för erosion. Dessutom är kostnaderna
relativt höga.
Åtgärderna kan ses som vattenverksamhet med anmälningsplikt enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Omfattningen av åtgärden avgör om
den är anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Återmeandring
i form av större grävarbeten är tillståndspliktiga.

Effekt
Syftet med att återmeandra är att återskapa ett blötare landskap där vattnet uppehåller sig längre tid istället för att snabbt rinna ut i recipienten. Det innebär att det
finns mer tid för reningsprocesser som sedimentation, fastläggning och näringsupptag. Samtidigt gynnas förutsättningarna för den biologiska mångfalden i och
vid vattendraget och risken för erosion minskar. Erosionsrisken kan dock vara stor
i början då fåran är nygrävd.

Synergieffekter och målkonflikter
Vid större grävningsarbeten kan konflikter uppstå mellan olika naturvärdeskvaliteter man vill gynna. Annan mark, till exempel åkermark, kan behöva tas i
anspråk för att meandra vattendraget. Det innebär i så fall ett intrång på åkermark,
med minskad odlingsbar yta som följd och förlorat gårdsstöd för denna del av
jordbruksmarken.
Ett vattendrag som meandrar ger en annan landskapsbild än ett uträtat, vilket kan
uppskattas av människor som rör sig i området.

Kostnader
Kostnader uppkommer för arbete, material och maskiner och för den mark som tas
i anspråk. Dessutom uppstår kostnader för projektering och anmälan om vattenverksamhet:

3.5.3

Funktionella kantzoner

Beskrivning av åtgärden
Området närmast vattendraget har stor betydelse för vattendragets ekologiska
status, temperatur, pH, erosionskänslighet samt tillförsel av näringsämnen och
partiklar från mark. Med ekologiskt funktionella kantzoner avses sådana områden
som är tillräckligt breda för att ha flera ekologiska funktioner och där vegetationen
består av örter, gräs, buskar och träd. Funktionella kantzoner har flera syften:
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• Biologisk mångfald. Kantzonen utgör i sig en livsmiljö för fåglar, insekter,
fladdermöss, landlevande däggdjur, kärlväxter etc. Kantzonen skapar även förutsättningar för fisk och bottenfauna i vattnet genom att skugga vattnet och
bidra med organiskt material, som är en energikälla för vattenlevande organismer. Måttlig skuggning från träd skapar en högre diversitet av växter, smådjur och fisk i vattendrag. Strandvegetationen och nedfallet av död ved har ofta
en större betydelse för fiskförekomsten i flacka och slätbottnade avsnitt än i
branta och grovblockiga (Degerman, 2008). Glest bevuxna stränder som översvämmas regelbundet är en viktig miljö för flera strandinsekter.
• Näringsstatus. Vegetationen och marken filtrerar och renar utströmmande
vatten genom att fånga upp näringsämnen. Vegetationen har en flödesdämpande och flödesspridande effekt. Träd och buskar bidrar även till minskad
vinderosion från omkringliggande åkrar genom att ha en vindskyddande effekt
som förhindrar att lätta jordar torkar ut och blåser bort. Träd är viktiga för att
stabilisera vattenfårans stränder och minska stranderosionen. .
• Vattentemperatur. Genom att vattenytan skuggas fås en jämnare temperatur
och en minskad hastighet på igenväxningen i vattnet. Behovet av dikesrensning minskar således. Jämnare vattentemperatur och framförallt lägre vattentemperatur är gynnsamt för flera fiskarter liksom för bottenfaunan
(Bergquist, 1999).
Funktionella kantzoner kan utformas på olika sätt, skötas på olika sätt och bestå
under olika lång tid. I Figur 17 visas en principiell skiss över hur träd och buskar
kan placeras i en funktionell kantzon. Vid anläggning av en funktionell kantzon
bör en tillräckligt bred zon avsättas. Den besås med gräs och örter. Zonernas
näringsupptag sommartid kan öka genom hög täthet av våtmarks- och vattenväxter. Därefter låter man träd och buskar komma upp naturligt. Vill man istället i
högre grad styra vad som ska finnas på kantzonen kan det finnas behov av att
plantera träd och buskar. Plantering av träd och buskar i kantzonen medför att
variationen av arter kan öka och därmed ökar förutsättningarna för att gynna ytterligare andra arter. I åkerlandskapet är det till exempel lämpligt att plantera hagtorn, slån, ros, pil/sälg/vide, lönn, rönn och benved, bland annat för att främja
pollinerare (Jordbruksverket, 2011a). Humlor, sandbin och sälgflyn är exempel på
insekter som besöker sälg. Al, asp och vide har vattentoleranta rötter. En variation
i träd- och buskskiktet innebär också att planteringen är robustare mot eventuella
framtida skadegörare. På sikt medför variationen av arter även ökad variation av
död ved i landskapet (olika hårdhet på ved, olika leveranstid för olika arters döda
ved etc.), vilket i sig gynnar en mångfald av insekter. Eftersom träd har stora rotsystem ska de aldrig planteras på täckdiken eftersom dräneringsrören kan infiltreras av rötterna. Träd- och buskskiktet ska inte bli så tätt att fältskiktet inte kan
utvecklas. När träd och buskar har etablerats bör man, om möjligt, anlägga mindre
våtmarker på lämpliga ställen inom kantzonerna som då fungerar som sedimentationsfällor och kan förbättra näringsstatusen i vattnet.
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Figur 17. Principiell skiss över funktionella kantzoner och placeringen av träd och buskar.

I vissa områden räcker inte dikesslänten till för att åstadkomma en funktionell
kantzon med träd och buskar. I dessa behöver även kanten av åkermarken tas i
anspråk för att skapa en permanent kantzon vid vattendraget. Den optimala
bredden på en kantzon varierar med områdets topografi, vattendragens storlek,
hydrologiska regim, vattenfårans geomorfologi, grundvattennivåerna i marken
samt i vilken omfattning vegetationen påverkar vattnet genom nedfall av växtmaterial och beskuggning. Kantzonens bredd kan därför variera. Beroende på vilka
funktioner kantzonen ska ha kan man bedöma minsta acceptabla bredd och därefter utvidga zonen med hänsyn till områdets markförhållanden och naturvärden.
Generellt kan man anta att en funktionell kantzon som garanterar kontinuerlig tillförsel av död ved, bibehåller en låg vattentemperatur och motverkar erosion
behöver vara 20 till 30 meter (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010). En kantzon
som bara ska leverera växtmaterial till vattnet och fånga upp näringsämnen
behöver istället vara 10 till 15 meter bred. Närmast vattendraget kan det finnas en
permanent zon med träd (5 till 10 meter), därefter en trädbevuxen zon med varierande bredd som sköts och i zonen närmast åkern bör en 10 meter bred gräszon
anläggas (Fiskeriverket, 1993). För att hålla vattentemperaturen på en lämplig
nivå behöver två tredjedelar av jordbruksvattendragens yta vara beskuggad,
åtminstone i södra Sverige.
För att inte behöva avsätta stora arealer jordbruksmark för att anlägga en funktionell kantzon kan det räcka att ha träd och buskar på den södra sidan av vattendraget för att skugga vattnet under en stor del av dagen (Figur 17). Att bara ha träd
och buskar på ena sidan av vattendraget kan också underlätta underhållet. Beroende på de lokala förutsättningarna kan man behöva skörda konkurrenskraftiga
arter som till exempel bladvass. Maskinell avslagning och skörd är dock ofta
olämpligt vid vattendraget eftersom det ökar risken för erosion pga.
maskinskador. Att låta djur beta kantzonen kan innebära att man behöver stängsla
bort området närmast vattendraget för att undvika tramp i själva vattendraget med
erosion och sedimenttransport som följd. Detta beskrivs närmare i avsnittet om
begränsad åtkomst för betesdjur.
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Tillämpbarhet
Avsättning av kantzoner (och våtmarker) längs de mindre källvattendragen är det
första steget i skyddet och restaureringen av jordbrukslandskapets vattensystem
(Fiskeriverket, 1993). Genom att anlägga kantzoner och våtmarker i vattensystemets övre delar erhålls en utjämnande effekt på vattenföringen, vilket innebär
minskad sedimenttransport vid högvattenflöden.
Åtgärden är generellt tillämpbar, men miljöeffekten är inte densamma överallt.
Enligt Länsstyrelsen i Skåne (2010) är det en stor brist på funktionella kantzoner
med naturlig växtlighet utmed vattendragen i hela länet. Behovet av funktionella
kantzoner är stort och anses vara en prioriterad åtgärd utmed i princip alla vattendrag. Särskilt viktigt är det att anlägga funktionella kantzoner i slättbygd för att
gynna biologisk mångfald i och vid vattendragen och samtidigt minska fosforförlusterna från åkermark. För att få multifunktionella kantzoner ska de ha en
varierad vegetationssammansättning med gräs, örter, buskar och träd. Åtgärden
kan behöva kombineras med avfasning av slänten.
Enligt nuvarande regelverk måste åkermarken tas ur produktion, på motsvarande
sätt som man gör när man anlägger våtmark på åkermark, om åkermarken ska
användas för att anlägga en kantzon. Detta för att tvärvillkorens skötselkrav för
åkermark kräver att vedartad vegetation (buskar och träd) ska hållas borta. I och
med att åkermarken tas ur produktion kan man heller inte söka gårdsstöd för
denna del av marken. I de fall träd- och buskzonen bara ska anläggas eller tillåtas
komma upp i dikeskant (området mellan åkermark och vattendrag) behöver man
inte ta jordbruksmark ur produktion.

Effekt
Biologisk mångfald
Den ekologiska effekten av kantzoner beror på var i landskapet de anläggs. Kantzonen närmast vattendraget påverkar vattnet och har stor betydelse dess ekologiska status genom att skapa förutsättningar för bottenfauna och fisk. Träd och
buskar i vattendragets närhet tappar grenar och löv i vattnet. Tillsammans med
småkryp som hamnar i vattnet utgör detta material en viktig del av näringskedjan
för organismer som lever i vattnet. Död ved som helt eller delvis hamnar i vattnet
skapar förutsättningar för en rik och varierad livsmiljö för fisk. Träden skuggar
dessutom vattnet vilket ger en jämnare, svalare temperatur vilket gynnar vissa
fiskarter och viss bottenfauna. Anläggning av kantzoner anses vara en effektiv
åtgärd för att skydda vattendragens biologiska mångfald (Cooper, 1993).
Kantzonen i sig fungerar som en livs- och födosöksmiljö för terrestra växter och
djur och kan också fungera som spridningskorridor för vissa arter. Många
fågelarter som lever i odlingslandskapet är beroende av att det finns andra biotoper vid åkermarken, till exempel diken och bryn, för att kunna utnyttja åkrarna
för födosök. Genom att sätta upp fågelholkar och humleholkar samt anlägga
bibäddar i kantzonen kan man ytterligare förstärka effekterna för biologisk mångfald (fåglar och insekter). I den våta strandzonen bör man gynna till exempel olika
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arter starr och kabbeleka. Kaveldun, jättestarr, jättegröe, svärdslilja och stor igelknopp kan ge ett bra erosionsskydd, men måste hållas efter så att de inte växer
över hela vattendraget.

Minskad erosion och minskat fosforläckage
En träd- och buskridå längs vattendragen minskar tillförseln av näringsämnen
som kommer via ytavrinningen på åkermarken och genom minskad erosion
av strandkanten.

Minskat behov av underhåll
I och med att vattenfåran skuggas bromsas igenväxningen upp och vattendraget
behöver därmed inte underhållas lika ofta. Själva underhållet av en kantzon kan
dock innebära att partiklar eroderar från strandkanten (genom maskinskador) och
transporteras nedströms. Vill man kunna underhålla diket med till exempel en klippskopa krävs att ena sidan av vattendraget har körbara sträckor, till exempel gräs.

Synergieffekter och målkonflikter
Det finns en risk för rotinträngning i dräneringsrören vilket kan öka behovet av
underhåll. Därför bör dräneringsrör och kulvertar avlägsnas inom kantzonen (Fiskeriverket, 1993).
Träd- och buskridåer vid vattendrag kan vara kulturhistoriskt negativt då man förr
ansåg att träd och buskar vid de öppna dikena tydde på vanvård. Man var därför
noga med att röja igenväxningsvegetationen i och vid sina diken. I vissa delar av
landet kan det vara viktigt att bevara den öppna landskapsbilden och inte anlägga
kantzoner med träd och buskar där. I framförallt slättbygd är det dock viktigt att
det skapas nya livsmiljöer för att gynna den biologiska mångfalden.

Kostnader
Kostnader uppstår för anläggning, underhåll och för den mark som eventuellt tas i
anspråk.
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4. Åtgärdernas potential
Här görs en ansats att skatta den maximala potentialen för de åtgärder, som beskrivits i förra avsnittet, om de genomförs på platser och på ett sätt som gör att de får
avsedd effekt. För att kunna skatta denna potential behövs bl.a. underlag om
omfattningen av vattendrag och diken av viss storlek, hur mycket åkermark det
finns i olika jordartsklasser, med olika fosforinnehåll och lutning etc. Det behövs
även bedömning av under vilka förhållanden som åtgärderna förväntas få avsedd
effekt. Vissa kriterier, som behöver vara uppfyllda för att åtgärderna ska ge avsedd
effekt, har definierats.
Här har en första skattning genomförts. I många fall skulle det krävas mer omfattande bearbetningar än vad som funnits utrymme här.

4.1 Åtgärder på åkermark
Åtgärder som syftar till att minska förlusterna av fosfor behöver placeras på eller i
anslutning till fält med höga risker för förluster av fosfor. I nuläget finns inget
fullständigt verktyg för att lokalisera dessa fält, i stället får den information som
finns tillgänglig användas för att försöka få en uppfattning om arealen åker där en
viss åtgärd kan vara lämplig. Följande uppgifter har använts som underlag vid
framtagandet av potential för genomförande:
•
•
•
•
•
•
•

Åkerareal, hektar (SCB, 2010a; SMED, 2011),
Jordartsfördelning (Naturvårdsverket, 2010),
Andel åkerareal i olika P-AL-klasser (Naturvårdsverket, 2010),
Medelläckage av fosfor, kg/ha, för olika regioner (Blombäck, m.fl., 2011),
Lutning för åkermark (Blombäck, m.fl., 2011),
Potentiell areal för vårsådd (Naturvårdsverket, 2009),
Annan statistik, t.ex. nedbrukningstidpunker (SCB, 2010b).

4.1.1

Åkerareal

SCB (2010a) anger arealen åker som skördades år 2009 till 2,47 miljoner hektar.
Utöver detta fanns år 2009 ca 160 000 hektar träda och ospecificerad åkermark
som inte tas med i beräkningen av genomförande av fosforåtgärder. Det fanns
även ca 430 000 hektar betesmark (SCB, 2011). Denna areal kan främst användas
för att t.ex. skatta effekt av minskat betestramp längs med vattendrag.

4.1.2

Jordartsfördelning

Inom ramen för den svenska miljöövervakningen och delprogrammet mark och
gröda tas jordprover som analyseras för en rad olika parametrar t.ex. metaller och
näringsämnen. Både jordart (kornstorleksfördelning) och fosforinnehåll i matjorden analyserades i drygt 2000 prover i omdrev 2 av delprogrammet. Provpunkterna var jämnt fördelade över åkermarken (Naturvårdsverket, 2010). ). I Tabell 7
anges den procentuella fördelningen för jordproverna i olika jordartsklasser samt
vad detta motsvarar i areal åkermark.
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Tabell 7. Fördelning av jordart (%) uppdelat i olika jordartsklasser och vad detta motsvarar i
areal åkermark (hektar)
Jordart

Andel (%)

Lerfria jordar (sand, mo, mjäla)

Areal åkermark (ha)
<1

24 700

6

148 200

Svagt leriga jordar (sand, mo, mjäla)
Leriga jordar (sand, mo, mjäla)

35

864 500

Lättlera

19

469 300

Mellanlera

22

543 400

Styv lera

15

370 050

3

74 100

Mycket styv lera

4.1.3

Fosforinnehåll i marken

Som beskrivits under avsnittet om jordartsfördelning så har innehållet av lättlösligt fosfor (P-AL) i matjorden analyserats i ca 2000 jordprover. P-AL anges i 5
klasser men klass IV delas in i A och B (Naturvårdsverket, 2010). I Tabell 8 anges
den procentuella fördelningen för jordproverna i olika fosforklasser samt vad detta
motsvarar i areal åkermark.
Tabell 8. Procentuell fördelning av antalet prov i olika klasser, samt omräknat för areal
åkermark
P-AL klass (mg/100 g jord)

Fördelning, %

I (<2)

Fördelning åkerareal, ha
5

123 500

II (2,0- 4,0)

24

592 800

III (4,1- 8,0)

37

913 900

IVA (8,1- 12)

16

395 200

7

172 900

10

247 000

IVB (12,1-16,0)
V (>16)
Totalt

4.1.4

2 445 300

Medelläckage

Läckaget av kväve och fosfor från svensk åkermark har modellberäknats för år
1995 och 2005 av SMED på uppdrag av Naturvårdsverket som en del i uppdraget
att beräkna den totala belastningen från Sverige till omgivande hav. Metodiken
beskrivs ingående i Naturvårdsverkets rapport 5823 (Naturvårdsverket, 2008).
Samma metod har även använts för att beräkna läckaget av kväve och fosfor för år
2009 (Blombäck, m.fl., 2011). I den rapporten presenteras medelläckaget av
fosfor för de 22 läckageregionerna. För Sverige har medelläckaget beräknats till
0,53 kg P/ha för år 2009. Detta skiljer sig inte speciellt mycket från tidigare
modellberäkningar för åren 1995, 1999 och 2005 där ett medelläckage har beräknats till 0,52- 0,55 kg P/ha.
Inom miljöövervakningen mäts bl.a. halter av fosfor i dräneringsvatten från jordbruksfält. Mätningarna har pågått under lång tid och resultaten för en 10-årsperiod
visar att medelläckaget är 0,41 kg P/ha och år beräknat för 13 observationsfält.
Mätningarna är gjorda med momentan provtagning. Sett på årsbasis ger en sådan
provtagning en generellt lägre fosforhalt än en flödesproportionell provtagning.
Att den flödesproportionella metoden ger högre fosfortransporter både av totaloch fosfatfosfor beror på en bättre täckning av varierande fosforhalter, vilka ofta
är kopplade till varierande flödesintensitet (Torstensson och Johansson, 2011).
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Jämförelsen omfattar dock endast två år, men även liknande jämförelser som
gjorts av momentan och flödesproportionell provtagning har visat att den flödesproportionella gett en högre transport av fosfor.

4.1.5

Lutning

I läckageberäkningarna (Naturvårdsverket, 2008) har lutningen beräknats för den
åkermark som är belägen inom 50 m i direkt anslutning till vattendrag eller
ytvatten. Som underlag för vattendrag har vägkartan i skala 1:100 000 använts. En
klassindelning gjordes i tre olika klasser vilket resulterade i att 39 % av åkerarealen hamnade i klassen ”låg”, 34 % i klassen ”mellan” och 27 % i klassen ”hög”,
Tabell 9.
Tabell 9. Lutning och andel åkermark (%) i de olika klasserna. Andelen åkermark omräknat
till hektar
Klass

Lutning (%)

Låg
Mellan
Hög

4.1.6

Åkerareal (%)

Åkerareal (ha)

0-1,99

39

963 300

1,99- 3,26

34

839 800

>3,26

27

666 900

Övrig statistik

Myllningstidpunkt för olika slags stallgödsel ger en uppfattning om hur stor andel
av marken där det finns en potential för att bruka ner stallgödseln (Tabell 10).
År 2008/09 gödslades ca 35 % av åkermarken med någon form av stallgödsel.
Detta motsvarar ca 864 500 hektar åkermark. Av dessa 35 % så gödslas 8 % med
fastgödsel och 22 % med flytgödsel vilket motsvarar 197 600 ha respektive
543 400 ha (SCB, 2010b).
Tabell 10. Gödslad grödareal (%) med myllning efter mer än 24 timmar eller ingen myllning
alls, för olika stallgödselslag, samt areal åkermark (hektar)
Osådd mark (%)

Osådd mark (ha)

Växande gröda (%)

Fastgödsel

17

33 592

31

Flytgödsel

7

38 038
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Urin

5

Ej aktuellt

90

4.1.7

Skattning av potential för åtgärder på åkermark

I nuläget finns det inte något underlag som visar områden med risk för erosionsförluster. Det saknas ett vedertaget verktyg för att göra bedömningen och i många
fall saknas också en hel del underlagsdata. Eftersom flera åtgärder ger störst effekt
om de genomförs på erosionskänsliga jordar innebär bristen på underlag att det är
svårt att bedöma potential för åtgärderna. Istället får andra bedömningsgrunder
användas t.ex. kan en hög modellerad förlust indikera risk.
Nedan redovisas kriterier för att åtgärdena ska få avsedd effekt och en skattning
av potentialen för åtgärderna. Ett kriterium som gäller för alla åtgärder är att
åkermarken bör ligga i områden med vattenförekomster med miljöproblemet
övergödning.
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Anpassad gödsling
• det är motiverat med anpassad gödsling på alla jordar eftersom det är en
resursfråga
• för att minska fosforförluster behöver åtgärden riktas till jordar med risk för
P-förluster
• risken för förluster är större på jordar med låg bindningskapacitet i matjord
och alv, dvs. låga Fe-AL och Al-AL tal.
• risken för förluster är större på jordar i fosforklass IVB och V
Areal åker i klass IVB och V uppgår till 419 900 ha (17 % av åkerarealen). Potentialen kan vara något mindre eftersom en viss del av åkermarken i klass IVB och
V finns utanför områden som med vattenförekomster med miljöproblemet övergödning.

Skyddszoner
-- åtgärden ger bäst effekt på erosionskänsliga jordar på sluttande mark
En GIS-analys där lutning, fosforklass och jordart kopplas till vattenförekomster
med miljöproblemet övergödning och vattendrag/diken skulle kunna ge bättre
underlag för bedömning av potentialen.
Den GIS- analys som redovisas nedan skulle kunna användas även för att bedöma
den potentiella arealen för skyddszoner. I den analysen beaktas dock inte åkermarkens lutning och erosionskänslighet. Ca 7 000 km vattenförekomster (vattendrag)
med miljöproblem övergödning samt övriga vatten som inte når god ekologisk
status gränsar enligt analysen till åkermark. Det kan finnas åkermark på båda
sidorna om vattendraget.

Anpassade skyddszoner
-- åtgärden ger bäst effekt på erosionskänsliga jordar på sluttande mark
-- åtgärden ger även effekt i områden där det finns risk för stående vatten och
intill vägar som saltas.
För att kunna skatta potentialen behövs underlag som visar åkermarkens erosionskänslighet.

Reducerad bearbetning
-- åtgärden har främst effekt på erosionskänslig mark
Enligt tidigare bedömningar skulle reducerad jordbearbetning kunna tillämpas på
ytterligare 50 000 ha (Naturvårdsverket, 2009). Vid den bedömningen beaktades
inte åkermarkens erosionskänslighet. För att bättre kunna skatta potentialen
behövs underlag som visar åkermarkens erosionskänslighet.

Vårbearbetning
-- åtgärden har främst effekt på erosionskänslig mark
Potentialen för vårbearbetning i södra och mellersta Sverige har tidigare skattats
utifrån lämpliga jordarter och växtföljder för vårbearbetning till ca 368 000 ha
(Naturvårdsverket, 2009). Nu är potentialen troligen lägre eftersom den vårsådda
arealen har minskat. Vid bedömningen beaktades inte åkermarkens erosionskäns-
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lighet. För att bättre kunna skatta potentialen behövs underlag som visar åkermarkens erosionskänslighet.

Nedbrukning av stallgödsel på obrukad mark
-- alla marker där det går att bruka ner gödsel, men effekten är störst på lerjordar
-- hur lång tid efter spridning som nedbrukning sker är inte så viktigt med tanke
på fosforförluster men ett regn efter spridning kan orsaka förluster
Arealen där nedbrukning inte sker efter spridning av stallgödsel på obevuxen
mark är ca 70 000 hektar. Potentialen kan vara något mindre eftersom en del
av arealen finns utanför områden med vattenförekomster med miljöproblemet
övergödning.

Strukturkalkning
-- strukturkalkning har effekt främst på lerjordar (men kan även ge effekt på
andra jordar)
Enligt Tabell 7 finns ca 987 550 ha i de tre jordartsklasserna med högst lerhalt
(mellanlera, styv lera och mycket styv lera).

Täckdikning
-- åtgärden kan genomföras på all mark som är i behov av om- eller nytäckdikning
Ca 1 miljon ha åkermark bedöms vara i behov av om- eller nytäckdikning

Kalkfilterdiken
-- åtgärden har främst effekt på lerjordar
-- åtgärden kan genomföras på all mark som är i behov av om- eller nytäckdikning
Om 1 miljon ha är i behov av täckdikning eller nytäckdikning och dessa har
samma fördelning av jordart som Sveriges åkerareal, så motsvarar det 590 000 ha
med lerjordar med i behov av om- eller nytäckdikning.

Fosfordammar
-- åtgärden bör genomföras högt upp i avrinningsområden (tillrinningsområdet
anpassas till dammstorleken)
-- åtgärden ger störst effekt om tillrinnande vatten innehåller höga halter partikulärt fosfor
-- åtgärden ger störst effekt om den genomförs i områden med erosionskänsliga
jordar och jordar med höga P-AL tal
Det finns inte tillräckligt underlag för att göra en skattning utifrån de ovan
angivna kriterierna. Som en första grov skattning skulle den potentiella arealen
kunna omfatta den areal som enligt modellberäkningar har ett läckage som är
högre än beräknat medelläckage dvs. över 0,53 kg P/ha. Då beaktas dock inte
åkermarkens läge i avrinningsområdet.

77

4.2 Åtgärder i eller vid vattendrag och diken
4.2.1

Olika typer av vattendrag

Var de olika åtgärderna är lämpliga att genomföra kan bero på storleken/bredden
på vattendraget, vissa åtgärder är t.ex. inte praktiskt möjliga i mycket små eller
stora vattendrag.
Vattendrag kan delas in efter storlek i storleksordning: bäck, å, flod eller älv. Det är
huvudsakligen storleken (bredden, djupet, vattenrikedomen med mera) som utgör
skillnaden mellan bäckar, åar, strömmar och floder. Indelningen är inte alltid självklar då en stor bäck kan kallas å (eller till och med älv) på vissa platser, och tvärtom.
Dike däremot, är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar eller skogsmark.
Inom vattenförvaltningen har vattenförekomster i vattendrag klassats med utgångspunkt i översiktskartan i skala 1:250 000. Enligt VISS-ordlistan är ett vattendrag
en sammanfattande benämning på strömmande vatten – allt från en liten bäck till
en stor flod. Det finns inga definitioner på vad som ska kallas å, bäck, älv, flod
o.s.v.. Det som karaktäriserar storleken på ett vattendrag är dess vattenföring (hur
mycket vatten som passerar per tidsenhet genom en tvärsektion av vattendraget
eller vid dess mynning vid havet). Det är alltså enligt VISS inte bredden som i
första hand utgör en avgränsning,
Vid den första rapporteringen till EU år 2005 gjordes ett urval i SVAR-databasens
kartobjekt från Lantmäteriets översiktskarta. Därefter har tillägg gjorts, speciellt
av Vattenmyndigheterna i Norrland. De vatten som inte klassats som vattenförekomster, ingår i övrigt vatten. Övrigt vatten är allt vatten som finns i skala 1:250
000 (översiktskartan) men som är för litet för vattendragsförekomst i södra Sverige, utvalda vatten som är av betydelse men för små för att vara vattendragsförekomster i Norra Sverige. Det finns inga naturliga nedre gränser för en
vattendragsförekomst. Vissa vattendragsförekomster blir väldigt smala, speciellt
sommartid. Troligtvis är de flesta vattendrag i översiktskartan vattenförande året
om, men det finns exempel på att så inte är fallet.

4.2.2

Diken i jordbrukslandskapet

Inom miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Lanskapet i
Sverige) utvärderas linjära landskapselement i olika naturtyper. Datainsamlingen
består av en kombination av fältinventeringar och flygbildstolkning av infraröda
flygbilder. I en datasammanställning som gjordes år 2007 (Glimskär, m.fl., 2007)
utvärderades olika linjeelement t.ex. vegetationsremsor, diken och stränder i förhållande till vilket markslag de är belägna i. Utvärderingen gjordes med hjälp av
olika kartmaterial (fastighetskartan, vägkartan) och med hjälp av blockdatabasen.
I inventeringen av diken/vattendrag sattes den största bredden till 6 m, inklusive
strandzoner. För bredare vattendrag inventerades stränderna separat. Alla element
som korsades av inventeringslinjerna registrerades om den vattenpåverkade fåran
var minst 2 dm bred, men även diken med smalare vattenfåra togs med om dikets
totala djup var större än 30 cm.
Resultaten visar att det finns en stor andel diken i slätt- och mellanbygderna i
södra Sverige och att andelen naturliga vattendrag ökar ju längre norrut man
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kommer. När dikena/vattendragen kopplades samman med markslag visade det att
det finns knappt 9 000 mil diken i åkermark/vall (Tabell 11).
Tabell 11. Längd (mil) diken och vattendrag på betesmark och åkermark/vall.
Markanvändning från blockdatabasen
Markslag blockdatabasen

Alla diken/vattendrag (<6 m)

Diken (< 6 m)

Betesmark

3 857 mil

3 354 mil

Åker/vall

9 214 mil

8 971 mil

För diken och vattendrag har även registrerats täckning av träd och buskar. Generellt kan sägas att en väldigt stor andel av dikena och vattendragen hade en hög
täckning av träd, i alla regioner förutom fjällen. Enligt Allard, m.fl. (2008) så var
57 % av dikena och vattendragen öppna dvs. hade högst 10 % buskar och träd, 20
% hade mer än 10 % täckning med träd och 23 % av dikena/vattendragen hade
mer än 10 % täckning av buskar (men högst 10 % täckning av träd).

4.2.3

GIS- analys

För att kunna beräkna antal och längd av vattenförekomsterna som uppfyller vissa
uppsatta kriterier gjorde Vattenmyndigheten för norra Östersjön en GIS-analys av
befintligt underlag med statusklassning, vattenförekomster (VF) och markanvändning. Analysen gjordes med de kriterier, som framgår nedan, för åtgärderna funktionella kantzoner och vandringshinder. Resultatet presenteras i Tabell 12.
Först gjordes en utsökning av antalet VF som har en klassning med status sämre
än god (1). Detta kopplades sedan till åkermark och alla VF som på något sätt
ansluter till åkermark valdes, oavsett hur stor andel av VF som anslöt till åkermarken (2). Sedan valdes de delar av VF som endast gränsar till åkermark, dvs. de
delar som anslöt till någon annan typ av mark valdes bort (3). I ett slutsteg kopplades dessa vattenförekomster samman med miljöproblemet övergödning (4).
Eftersom vissa åtgärder kommer att behöva göras specifikt för att åtgärda problem
med fisk, gjordes även en utsökning där de VF som klassats för övergödning och/
eller fisk (5) valdes ut samt de som klassats endast för parametern fisk (sämre än
god) (6).
Utöver detta valdes allt övrigt vatten ut, som ansluter till en vattenförekomst som
har status sämre än god och som ligger vid åkermark (7). Längden övrigt vatten
som uppfyller dessa kriterier är ca 3 000 km, Tabell 12.
Tabell 12. Antal samt längd (km) vattenförekomster och övrigt vatten, med olika kriterier i
utsökningen

+ status sämre än god (1)

Vattenförekomster

Övrigt vatten (7)

Antal

Antal

Längd (km)

Längd (km)

15 563

79 424

13 131

30 247

6 991

40 073

-

-

+anslutning åker (2)

2 479

20 995

2 510

8 970

+gräns åker (3)

2 479

4 660

2 510

3 006

+övergödning (4)

1 234

3 630

-

-

+och/eller fisk (5)

1 597

4 053

-

-

620

1 476

-

-

endast fisk (6)
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Antal vattenförekomster med artificiella vandringshinder och som klassats med
status sämre än god är 4 226 stycken. Om dessa kopplas till åkermark får man
1 362 stycken. Här är inte något villkor om andel av vattendraget som ligger i
anslutning till åkermark satt utan bara att det finns åkermark i närheten. Om man
däremot använder en buffert om 50 m så ger det ett resultat på 1 741 vattenförekomster. En buffert innebär att man gör en sökning längs med vattendraget och
50 m ut därifrån, t.ex. om det ligger en åker 35 m från vattendraget så kommer det
med om man använder sig av en buffert på 50 m, men ligger åkern 51 m bort
kommer det inte med.
Några felkällor och osäkerheter identifierades när analysen gjordes. Vid beräkningen av längden på de vattenförekomster som klassats för kvalitetsfaktorn vandringshinder visade det sig att några län inte har klassat denna parameter, vilket gör
att siffran för antal vattenförekomster och längden inte blir helt korrekt.
I analysen av funktionella kantzoner har ingen hänsyn tagits till om åkermarken
finns på en eller båda sidor av vattnet. De längder som redovisas är längden av
vattendraget så potentialen för kantzoner i km kan bli upp till det dubbla om det
finns åker på båda sidor alla vattendrag som fallit ut i analysen.
Vattenförekomsterna är kopplade till översiktkartan i skala 1:250 000. Det gör att
de är starkt generaliserade vilket kan påverka längderna. I analysen har vattenförekomsterna kopplats samman med åkermark som hämtats från terrängkartan i
skala 1:50 000, där återges vattendragen med större upplösning.

4.2.4

Skattning av potential för vattendrags- och dikesåtgärder

Nedan redovisas kriterier för att åtgärdena ska få avsedd effekt och en skattning
av potentialen för åtgärderna.
Kriterier som behöver vara uppfyllda för samtliga dessa åtgärder är att vattendragen och dikena ska ansluta till åkermark eller betesmark. Vattenförekomsterna
ska ha sämre status än god och övrigt vatten ska ansluta till en vattenförekomst
som har status sämre än god.

Stabilisering av dikesslänter
Denna åtgärd består av fyra delåtgärder
• avfasning av slänter:
-samma bedömning som för tvåstegsdiken, se nedan
• delvis kulvertering:
-erosionsbenägen mark med stor lutning
• undvika betestramp:
- betesmark som gränsar till vattendrag och som inte har höga biologiska
värden
-vattendrag där betestramp är ett problem
• obrukad kantzon
-i första hand aktuellt för mindre vattendrag och diken (större vattendrag har
oftast en bred strandzon)
-jordbearbetning ska ske för nära vattendrags- eller dikeskanten.
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Den potentiella arealen för delvis kulvertering borde vara ganska liten eftersom
det bara är tillåtet om dispens kan ges.
Det finns ca 3 350 mil betesmark i anslutning till diken (Tabell 11). Även vattendragsförekomster med miljöproblem övergödning och anslutning till betesmark
(3 600 km * 17 % (arealen betesmark av åkermarken) =612 km) berörs. Endast en
del av dessa totalt ca 3 400 mil vattendrag och diken kan vara berörda, men det
saknas underlag för att bedöma hur stor andel som inte har höga biologiska värden
i kombination med betestramp.
Delåtgärden obrukad kantzon kan vara aktuell vid mindre vattendrag och diken.
Det finns 9000 mil diken på åkermarken, men det omfattar även diken utanför
områden med vattenförekomster med miljöproblem övergödning eller övrig vatten
som inte når god status. Dikena bör ha en viss storlek för att vara berörda. Det
finns inget underlag om i vilken utsträckning jordbearbetning sker för nära vattendrags- eller dikeskanten.

Tvåstegsdiken
-- diken över en viss storlek.
Det finns 9000 mil diken på åkermark (Tabell 11). Om 20 % av dikena är tillräckligt stora så blir potentialen ca 1800 mil. Potentialen är dock lägre eftersom alla
diken inte finns på åkermark i områden som inte når god status.

Underhåll av diken med miljöhänsyn
Åtgärden bör vara aktuell i samband med allt underhåll av diken.

Vandringshinder
-- antal vattenförekomster med vandringshinder och med status sämre än god.
Enligt GIS-analysen ovan finns det 1 362 vattenförekomster med vandringshinder
i anslutning till åkermark.

Biotopvård (återförsel av död ved, grus och sten)
-- kvalitetsfaktorn fisk visar sämre status än god
-- vattendragen får inte vara för små men inte heller väldigt breda då det blir
praktiskt svårt att genomföra åtgärden
-- vattendragen har i dagsläget troligen inga eller få träd längs med kanten
Det finns, enligt GIS-analysen, ca 1 476 km vattendrag i anslutning till åkermark
som är nedklassat p.g.a fisk.

Meandering
-- i vissa fall är det samma vattendrag som för åtgärden biotopvård
-- det kan även vara andra vattendrag, men de bör inte vara för stora, breda
vattendrag eftersom det blir praktiskt svårt att genomföra åtgärden
Någon skattning har inte gjorts för denna åtgärd eftersom den beräknas få
begränsat genomgenomförande.
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Funktionella kantzoner
-- inga eller liten förekomst av träd och buskar i kantzonen idag
-- vattendragen ska vara solbelysta en del av dagen dvs. de måste vara över en
viss bredd
-- vattendragen bör inte vara för stora eftersom zonen då måste vara väldigt bred
-- vattendraget har miljöproblemet övergödning eller är nedklassat p.g.a. parametern fisk
-- vattendraget behöver eventuellt vara vattenförande med en viss mängd vatten/år
Enligt GIS-analysen i Tabell 12 omfattas 4053 km vattendragsförekomster och ca
3 000 km övrigt vatten. Zonen antas ligga endast på en sida om vattendraget.
Andelen öppna vattendrag/diken (utan träd och buskar) antas vara samma som för
vattendrag/diken i åkermark enligt Allard m.fl. (2008), dvs. 57 %. Detta ger en
total potential av 2 300 km+1 700 km övrigt vatten = 4 000 km (400 mil). Detta
kan jämföras med längd diken i åkermark som är 9 000 mil.
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5. Effektivt genomförande av åtgärder
5.1 Genomförande av åtgärder på rätt plats
Olika hjälpmedel (verktyg) behövs för att rikta och prioritera insatser och åtgärder
i ett lokalt eller regionalt perspektiv. Ett exempel är skyddszoner som är en relativt enkel och effektiv åtgärd om de anläggs där det förekommer ytavrinning.
Däremot ger skyddszoner liten effekt och blir därmed inte kostnadseffektiva om
de anläggs på en plats där ytavrinning inte förekommer eftersom vatten infiltrerar
i marken innan det når skyddszonen. Därför måste man först identifiera platser där
det sker ytavrinning för att veta var skyddszoner bör anläggas. För att hitta bra
lägen för åtgärder på den lokala skalan kan olika kartmaterial ofta vara tillräckliga
verktyg i kombination med lokal kunskap. Ska mer övergripande analyser göras
finns det behov av att använda olika modeller t.ex. i form av olika belastningsmodeller för att beräkna halter av kväve och fosfor i vattendrag där inga mätningar
sker, men också för att beräkna åtgärdsbehov och olika åtgärders potential.
Modeller och andra verktyg blir sällan bättre än vad indata tillåter och det är lätt
att frestas skala ner aggregerade analyser från regional nivå till lokal nivå. Underlagsmaterialet i PLC5 rapporteringen är ett sådant exempel där aggregerad/schabloniserad data på en övergripande nivå kan skalas ner till lokal nivå. Osäkerheten
på den lokala skalan blir lätt rätt så stor.
De parametrar som hittills varit begränsande och som lett till osäkerheter är
jordartsdata och höjddata. I takt med att dessa underlag nu förbättras kommer
olika underlag och modelleringsverktyg att bli mycket bättre, men även tyngre
datamässigt att hantera. Det förbättrade underlaget kommer inte bara att förbättra
modellering och analyser utan kan även att möjliggöra mer differentierade styrmedel eller stödnivåer utan att försvåra administrationen.
Det är viktigt att verktygen inte blir alltför komplicerade eller dyra men även att
de är pedagogiska i det att de ska stödja åtgärdsarbete på lokal nivå. Att involvera
t.ex. jordbruket i processer som rör datainsamling kan vara ett sätt att öka acceptansen för modeller. I det fortsatta arbetet med åtgärder kan följande verktyg och
modeller vara av vikt;
•
•
•
•

Belastnings- och åtgärdsmodeller
Verktyg för fosforrisk och erosion
Analys av höjddata
Vattenplaner eller lokala åtgärdsprogram

5.1.1

Belastnings- och åtgärdsmodeller

I en rapport från IVL (2009) görs en jämförelse av olika modellverktyg. I Tabell
13 redovisas en övergripande sammanställning av olika modeller och deras egenskaper. En modell kan antigen vara konceptuell eller fysikalisk. Den övergripande
skillnaden mellan konceptuell och fysikalisk modell är att den förra ger en förenklad beskrivning av en viss hydrologisk process medan den senare gör anspråk
på att beskriva de relevanta processerna på ett fysikaliskt korrekt sätt. Fysikaliska
modeller kräver mycket mer specifik indata.
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Samtliga modeller beräknar belastningen och till viss del retention. Endast vissa
modeller kan hantera större delen av de åtgärder som är aktuella inom jordbruket
medan i princip samtliga modeller kan beräkna effekter för åtgärder som riktas
mot punktkällor t.ex. enskilda avlopp.
Tabell 13. Översikt över några modeller för att beräkna belastning och effekter av åtgärder
för kväve och fosfor (efter IVL, 2009)
Modell

Modelltyp

Belastning

Retention

Internbelastning

Lokal
detaljinfo

Åtgärder
jordbruket

Åtgärder
punktkällor

AVGWL_
PREDICT

Konceptuell

X

FYRISQFYRISNP

Konceptuell

X

X

HSPF

Fysikalisk

X

X

HYPE/HOMEvatten

Semi-fysikalisk

X

X

X

MIKE BASIN

Konceptuell

X

(x)

X

ArcSWAT

Fysikalisk

X

(x)

WARMF

Fysikalisk

X

(x)

WATSHMAN

Konceptuell

X

X

X

X

X

X

X

(x)

X

X

X

X
X

X=ja (x)= mycket enkel beräkning, eller beräkning i annan kopplad modell
En slutsats som beskrivs i rapporten är att de konceptuella modellerna ger goda
skattningar när det gäller belastning och retention ner till delavrinningsområdesnivå. Källfördelningen blir också god. De konceptuella modellerna är inte bra på
att specificera effektiva åtgärder, åtminstone inte för diffusa källor som i jordbruket. För att modellera med större precision är de fysikaliska modellerna bättre
men också dyrare och mer komplicerade då det krävs större mängd indata med
tillräckligt hög upplösning.
Om man vill göra en screening över bra lägen för en speciell åtgärd, t ex våtmarker eller skyddszoner behöver man nödvändigtvis inte modellera. Det kan
räcka med att ta fram kartor med höjddata, jordart och t.ex. våthetsindex. Tillsammans med GIS-verktyg kan analyser göras som hittar områden som uppfyller
vissa kriterier.

5.1.2

Erosionsrisk och risk för fosforförluster

Ofta är storleken på fosforförlusterna relaterat till platsspecifika förutsättningarna.
Identifiering av olika platsspecifika förutsättningarna är därför avgörande för att
kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats. För att kunna identifiera platser med olika
förutsättningar och kunna genomföra åtgärder mot fosforförluster på rätt plats
krävs ett antal verktyg. Några av de verktyg som kan användas är olika typer av
modeller, topografiska kartor med hög upplösning, erosionsriskkartor, analyser av
matjord och alv vad gäller lättillgängligt fosfor och fosforbindningskapacitet etc.

Ytavrinning och erosion
Identifiering av ytavrinnings- och erosionsbenägna delar av landskapet grundar sig
oftast på en bedömning av topografi och jordartsfördelningen i avrinningsområdet.
Topografi, höjdskillnader, lutningsintensitet och lutningsform, flödesackumulering
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och olika topografiska index samt ett antal andra mer sammansatta empiriska
verktyg och modeller finns att tillgå för att ta fram riskkartor för ytavrinning och
erosion utifrån höjddata (t ex USLE, WATEM, USPED). De empiriska metoderna
är utvecklade för att beräkna mobilisering av markpartiklar utifrån fem faktorer
som beskriver regnintensitet (R), markanvändningen (C), lutningens längd och
intensitet (LS) och eventuella befintliga åtgärder för erosionsskydd (P) samt markens erosionskänslighet (K). Största begränsningen med USLE-baserade metoder
är att de oftast leder till en överskattning av erosion eftersom de inte tar hänsyn till
depositionsprocesser (Boorner m.fl., 2008).
Det finns också ett flertal fysikaliska modeller som räknar erosion baserat på mer
eller mindre processbaserade ekvationer (t ex ANSWER, LISEM, EUROSEM,
SWAT, WEPP). Eftersom det krävs ett stort antal parametrar och omfattande
indata begränsas dock möjligheterna att använda dessa modeller. Dessutom gör
bristen på rumsliga valideringsdata att det är svårt att verifiera modellresultaten.
Upplösningen av indata är den första faktorn som begränsar möjligheterna att
identifiera riskområden. Den nuvarande höjdmodellen för Sverige med gridupplösning på 50 m är mycket begränsande vad gäller möjligheter att på fält- eller
blocknivå kartlägga vattnets vägar, och i platta områden kan den knappast
användas i dessa syften. För större system (huvudavrinningsområden) kan dock
denna höjdmodell användas för att få en grov översikt över skillnader mellan olika
delavrinningsområden, men med klara begränsningar vad det gäller möjligheterna
att zooma in till fältskala. Lantmäteriet har fått i uppdrag från regeringen att ta
fram en ny nationell höjdmodell med ett medelfel i höjd som är bättre än 0,5 m för
en 2 m-grid.. Höjdmodellen ska vara klar till 2015, men redan i januari 2012 är ca
hälften av Sveriges areal och en stor del av jordbruksarealen i södra Sverige är
skannad. Den nya höjdmodellen gör det möjligt att komma ner till fält/block
skalan och ta fram mer detaljerade riskkartor. Den höga upplösningen medför
dock stora datamängder, vilket begränsar storleken på avrinningsområden som
kan behandlas i en och samma körning.
Eftersom olika jordarter uppvisar varierande infiltrations- och vattenledningsförmåga samt sårbarhet för erosion, så är även jordartsfördelning viktig indata till
ovan nämnda verktyg. Jordartsdata och kartor från Sveriges Geologiska Undersökningen (SGU) och från miljöövervakningsprogrammet ”Mark- och grödainventeringen” som utförs av Institutionen för mark och miljö på SLU ger viktig
information om jordartssammansättningen och dess variation. Jordbruksverket ska
också under 2011 - 2012 utföra en jordartskartering som ska fungera som
underlag till att framställa en nationell jordartskarta för åkermark. Dessa indata
kommer att bli viktiga för att kunna ta fram erosionsriskkartor.
Tillgång till högupplösta data sätter fokus på möjligheterna att verifiera erhållna
resultat. Resultatet från beräkningar med olika verktyg och modeller kan skilja sig
och en verifiering av erhållna resultat är nödvändig för att kunna identifiera den
metodik som ger bäst resultat. Tyvärr saknas ofta verifieringsdata. Eventuellt kan
flyg- och satellitbilder användas om de är tagna vid gynnsamma förhållanden. Ett
annat sätt att verifiera resultaten är att engagera lantbrukare eftersom de oftast har
god kunskap om de egna fälten.
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Identifiering av områden med hög fosformättnadsgrad
Flera studier har visat att potentialen för förluster av framför allt löst fosfor ökar
med ökad fosforhalt i marken. Fosforhalten i matjorden mäts vid markkartering
och de flesta lantbrukare har data på detta, även om det i många fall kan vara äldre
data som behöver uppdateras. Dessa data är dock lantbrukarnas egna och finns
inte tillgängliga på varken regional eller nationell nivå.
Ett bättre mått på potentialen för fosforförluster får man genom att även ta hänsyn
till markens fosforbindningskapacitet. Den kan mätas genom analyser på laboratorium där fosfor tillsätts jorden och bindningskapaciteten mäts. Eftersom det till
stor del är olika järn- och aluminiumföreningar i marken som binder fosfor så är
det också möjligt att uppskatta bindningskapaciteten genom att extrahera järn och
aluminium i jorden. Om man sedan relaterar fosforhalten i marken med markens
bindningskapacitet får man ett mått på markens fosformättnadsgrad. Detta ger
ett bättre mått på potentialen för fosforförluster än om man enbart mäter markens
fosforhalt.
För att man ska få ett bra verktyg för att identifiera riskjordar med hög fosformättnadsgrad behöver man analysera både matjorden och alven. Alven har visat sig
spela en viktig roll för fosforns transport ner genom markprofilen. Om alven innehåller rikligt med järn och aluminium och lite fosfor så kommer alven att kunna
buffra för eventuella fosforförluster ner genom profilen, medan en jord där alven
har hög fosformättnadsgrad bör identifieras som en riskjord.

Fosforindex
I flera länder används indata från flera av de ovanstående verktygen genom att de
sätts samman till ett så kallat fosforindex eller P-riskindex. Fosforindexet ska,
genom att väga samman olika faktorer för källa och transport, kunna ge en helhetsbild över risken för fosforförluster. Genom fosforindexet ska man kunna jämföra och prioritera var åtgärderna ska sättas in på fält- eller
avrinningsområdesnivå. Utmaningen för att få ett bra, välfungerande fosforindex
är framför allt att ha tillgång till de indata som krävs. Data inom ett flertal
områden, t ex topografi, markkartering och odlingsinformation etc, krävs och
behöver dessutom vara högupplösta för att kunna bedöma riskerna på fältnivå.
Dessutom krävs att man kan göra en validering av data för indexet, vilket i
nuläget inte är möjligt.
I Danmark har man utvecklat ett fosforindex som fokuserar på fyra transportprocesser, erosion, ytavrinning, läckage genom markprofilen och makroporflöde. I
det danska P-indexet används WaTEM (Water and Tillage Erosion Model), en
beräkningsmodell som är framtagen i Belgien (Van Oost m.fl., 2000) och som
bygger på en modifierad RUSLE- modell (Revised Universal Soil Loss Equation).
I den danska beräkningen kan fosforkälla beräknas utifrån fosforhalt i marken och
effekten av tillförd gödsel. Risken för fosforförluster kan beräknas för var och en
av de fyra transportprocesserna, men de kan även slås samman till ett gemensamt
riskindex. Man har gjort ett omfattande arbete där man har kartlagt de olika transportprocesserna för hela landet, vilket gör att det finns en hel del data att tillgå i
modellen. Betydande arbete har lagts ner på att kartlägga bl.a. risken för makroporflöde och bedömning av jordarnas fosforbindningskapacitet. Fosforindexet är
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webbaserat och har testats av lantbrukare och rådgivare. Ytterligare validering av
modellen krävs dock.
I Sverige har man testat det danska fosforindexet i två pilotområden i Skåne och
Halland (Ekologgruppen i Landskrona AB, 2010). Man har dock valt att bara
avgränsa arbetet till erosion och ytavrinning eftersom det inte finns indata för de
andra transportprocesserna. Som indata har de nya högupplösta topografiska data
använts samt SGUs jordartskarta alternativt andra texturdata om det funnits tillgängligt. Modellen har fungerat bra, men man får dock bara information om riskområden för ytavrinning och erosion och ingen koppling till fosforklass i marken
eller jordens fosforbindningsförmåga.
I Norge finns ett webbaserat fosforindex som kan användas av lantbrukare. De
transportprocesser som ingår i det norska fosforindexet är ytavrinning, erosion,
infiltration samt risken för översvämning. Risken för erosion beräknas genom att
använda en modell som är anpassad efter norska förhållanden (USLENO) och
som ger en klassning av erosionsrisk för varje skifte. Detta värde finns bestämt för
alla skiften i Norge och kan hämtas för aktuellt skifte (Figur 18). Andra faktorer
beräknas utifrån data som lantbrukaren själv anger t.ex. jordart, P-AL, lutning,
risk för översvämning och vissa brukningsåtgärder. Man får sedan fram ett fosforindex för skiftet där både de platsbundna egenskaperna och brukningsåtgärder
vägs in. Man får även fram ett så kallat stedsindex för de platsgivna egenskaperna,
dvs. vilken riskklass platsen i sig har, oavsett brukningsmetod. På så sätt kan man
skilja på platsbundna egenskaper som man inte kan påverka och det som går att
påverka med odlingen.

Figur 18. Erosionsriskkarta på fältnivå i Norge. De olika färgerna motsvarar olika grad av
erosion: mycket stor, stor, måttlig och liten.

5.1.3

Höjddata

Den existerande höjdmodellen för Sverige med upplösning på 50 m-grid är
mycket begränsande vad det gäller möjligheter att på fält- eller blocknivå kartlägga vattnets vägar, och i platta områden kan den knappast med framgång
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utnyttjas i dessa syften. För större system som huvudavrinningsområden kan dock
denna höjdmodell användas för att få en grov översikt över skillnader mellan olika
delavrinningsområden, men med klara begränsningar vad det gäller möjligheterna
att zooma in till fältskala. Lantmäteriet har fått i uppdrag från regeringen att ta
fram en ny nationell höjdmodell med hög och känd kvalitet. Ambitionen är att
fram till 2015 framställa en rikstäckande höjdmodell med ett medelfel i höjd som
är bättre än 0,5 m för ett 2 m-grid. Jämfört med dagens höjdmodell med ett 50
m-grid är den nya höjdmodellen ett stort steg framåt. Lantmäteriets nya högtupplösta höjdmodell erbjuder möjligheter att komma ner till fält/block skalan och
beräkna mer detaljerade riskkartor. Den höga upplösningen med en stor mängd
information innebär dock en begränsning vad det gäller storleken på avrinningsområden som kan behandlas i en och samma körning. En viss del data är redan
idag tillgänglig från Lantmäteriet.

5.1.4

Vattenplaner

Avgörande för att få till rätt åtgärder på rätt plats är att markägarnas/brukarnas
erfarenheter och lokala kunskap tas tillvara tillsammans med något/några av verktygen ovan. Det är en viktig del i avstämningen mellan kartan och verkligheten.
Flera av underlagen som beskrivits ovan är mer eller mindre schabloniserade och
när åtgärder diskuteras på gårdsnivå är det viktigt att också ta in lokal kunskap
och erfarenhet om var det ex eroderar mycket.
Inom projektet Aquarius (www.aquariussverige.se) har man arbetat med att ta
fram gårdsvisa vattenplaner för 10 pilotgårdar. Målet med planerna är att med
bibehållen produktion minska förlusterna av växtnäring, tillgodose bevattningsbehov och minska problemen med översvämningar. Att arbeta med planer som
beaktar både vattenkvantitet(för mycket – för lite vatten) och vattenkvalitet (växtnäringsläckage/växtskyddsmedelsrester) skapar möjligheter för bättre lösningar
och lösningar med högre acceptans. Inte minst då brukarna deltar i planarbetet.
Liknande arbetssätt, där klimatanpassningsaspekter och växtnäringsförlustfrågor
vävs samman, går även att använda på en mer övergripande nivå.

5.1.5

Exempel på analyser

Med hjälp av verktygen ovan i kombination med ny höjddatabas finns möjligheter
att med hjälp av GIS t.ex. ta fram bra våtmarkslägen. Våthetsindex är ett sätt att
identifiera blöta områden som skulle kunna vara lämpliga för våtmarker. Med
hjälp av flödesackumulation kan man hitta lägen till vilka en önskad areal åkermark avvattnas. I Figur 19 och Figur 20 visas två exempel för Dofsan i Skara
kommun. Röda sträckor indikerar lägen där krav på minst 50 ha tillrinning samt
minst 70 % åker uppfylls. I Figur 20 har även markavvattningsföretag lagts in. I
analysen kan man även lägga in områden som av biotopskyddsskäl ska undvikas.
När det gäller skyddszoner, både vanliga och de anpassade, ger den nya höjddatabasen nya möjligheter att peka ut var skyddszoner är lämpliga att anlägga. Det
möjliggör också att ett miljöersättningssystem för skyddszoner kan göras mer
diversifierat utan att skapa administrativa problem. För de i dag svårhanterliga
anpassade skyddszonerna öppnas också möjligheter med höjdata och jordartsdata
för att kunna hitta lämpliga placeringar.
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Figur 19. Kostnadseffektivitet för en våtmark. Ju rödare desto bättre kostnadseffektivitet
med avseende på kväve.

Figur 20. Markavvattningsföretagen markerade i Dofsans avrinningsområde.
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5.2 Samverkansmöjligheter i vattenarbetet
Olika avrinningsområden har olika förutsättningar och olika historik vilket
innebär att det inte går att tillämpa enbart en modell för åtgärdsarbetet. I en del
områden kan det redan finnas olika samverkansformer, men som inte rör vattenfrågor. I så fall skulle en lösning kunna vara att lyfta in vattenperspektivet i detta
sammanhang. I andra områden finns ingen samverkanshistorik och då kan vattensamverkan vara en start. Samverkan möjliggör:
• att det går att ta fram väl förankrade målbilder och åtgärdsprogram
• sektorsövergripande lösningar
• helhetslösningar som tar hänsyn till både fysisk påverkan och övergödningsperspektivet och hur dessa två samverkar.

5.2.1

Skalperspektiv - rumsliga och tidsmässiga

För vattenarbetet är avrinningsområdet en naturlig geografisk avgränsning. Men
för att få en lokal förankring och acceptans är det viktigt att komma ner till en delavrinningsområdesnivå där målbilder och åtgärder kan göras konkreta och där
effekter tydligare kan uppmätas.
Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delavrinningsområden är det
svårt att hitta ett gemensamt arbetssätt som kan tillämpas för alla delavrinningsområden. Snarare behövs det olika arbetssätt i olika delavrinningsområden.
Tidsmässigt finns det också ett antal dimensioner. Generellt är det rätt långt
mellan åtgärd på fält och synbara effekter i vattendrag. Framförallt i de lite större
vattendragen. Möjligtvis skulle en mer lokal uppföljning leda till snabbare synbara effekter.
För de enskilda brukarna finns en tydlig tidsdimension som rör hur många sammanhang/möten man har möjlighet att delta i och känna engagemang för. Detta
talar för att man ska lyfta in vattenfrågorna i de sammanhang som redan kan
finnas i ett område.
Ytterligare en dimension är att gruppen lantbrukare är en heterogen målgrupp.
Det stora flertalet av brukarna i Sverige (ca 80 %) är inte heltidslantbrukare. Som
exempel på detta beskrivs arealfördelningen hos brukarna inom Afsåns avrinningsområde i Vara (Figur 21 och Figur 22). I Afsåns avrinningsområde finns ca
18 500 ha åker. Figurerna beskriver de brukare som har mark inom Afsån, men de
brukar även i olika omfattning mark utanför avrinningsområdet. Det är den totala
brukade arealen som beskrivs i figurerna. Figurerna beskriver den företagsstruktur
som finns att ta hänsyn till inom ett avrinningsområde. Figur 21 visar att ca 400
brukare av totalt 650 stycken har mindre än 50 hektar åkermark vilket är gränsen
för anslutning till rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Figur 22 beskriver den
ackumulerade mängden åkerareal (y-axeln) med ökande areal per brukare. I
figuren framgår att de hundra största brukarna odlar ca hälften av arealen.
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Areal (ha) per brukare

Fördelning av areal per brukare för Afsån
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Figur 21. Fördelning av areal åkermark per brukare uppdelat på brukare med ökande areal
åkermark. På x-axeln ökar arealen per brukare ju längre till höger man kommer.
Fördelning av totalarealen med ökande areal per brukare
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Figur 22. Fördelning av totalarealen per brukarstorlek med ökande areal per brukare.

5.2.2

Organisationsformer

Det finns ett antal organisationsformer som kan vara mer eller mindre lämpade i
vattenvårdsarbetet. Exempel på organisationer som redan finns och som skulle
kunna engageras i vattenvårdsarbetet är:
•
•
•
•
•
•
•

Vattenråd
Leader
Markavvattningsföretag
Fiskeföreningar/fiskevårdsområden
Hela Sverige ska leva, byalag m.fl. aktörer
Nystart av vattendragsgrupper
Bevattningsföretag
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Vattenråd
Ett vattenrådsområde inkluderar ett eller flera avrinningsområde. Tanken är att
utgå från vattnets väg och inte inskränkas av administrativa gränser. Vattenråd är
det regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera sig
fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. I alla områden kring större vattendrag har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om
det egna vattenområdet och föra ut föreslagna åtgärder på lokal nivå. Vattenrådens organisation ser lite olika ut beroende på lokala förutsättningar. Många vattenråd har bildats ur befintliga vattenorganisationer, där kunskapen om lokala
förhållanden är stor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning (www.vattenorganisationer.se).
Vattenråden arbetar på en övergripande skala och omfattar ofta relativt stora
områden med många delavrinningsområden. Denna nivå är inte operativ när vi
diskuterar åtgärder i jordbruket. Dessutom omfattar vattenråden all typ av verksamhet inom sitt område, inte bara jordbruk. Det innebär att vattenråden inte alltid
är den optimala organisationsnivån när det gäller åtgärder inom jordbruket.
Däremot kan vattenråden vara en bra arena för att ta fram mer övergripande handlingsplaner och inte minst en organisationsform som kan söka pengar för arbete i
mindre delavrinningsområden.

Leader
I arbetet med landsbygdsutveckling är vattenfrågan viktig. I Leader samlas representanter för ideell, offentlig och privat sektor för att tillsammans arbeta med
landsbygdsutveckling. Arbetet bygger på en gemensam strategi för bygdens
utveckling och lokala förutsättningar och lokala initiativ tas tillvara. Leaderområdena är inte vattenaktiva i sig men det pågår en massa projekt inom Leader-sfären
som skulle kunna ha en tydligare vattenfokus. Så här beskrivs leader-metoden
med några nyckelord:
• Trepartnerskap
• Underifrånperspektiv
• Samarbete
• Nätverk
• Lokal utvecklingsstrategi
• Kreativt och uppfinningsrikt arbetssätt
• Berör flera sektorer
Än så länge har vattenfrågor som är kopplade till övergödning och vattenförvaltningen inte varit tydligt förekommande, varken i Leaderprojekt eller i de projektstöd som Länsstyrelsen hanterar. Vattenfrågan i dessa projekt rör i större
omfattning turism/besöksnäring eller vattentjänster (dricks-/avloppsvatten).

Markavvattningsföretag
Markavattningsföretag inbegriper diknings-, torrläggnings-, vattenavlednings-,
sjösänknings- eller invallningsföretag. Många av dessa skapades för ca 100 år
sedan för att vinna ny odlingsmark. I Sverige finns ca 30 000 markavvattningsfö-

92

retag varav ca 20 000 är dikningsföretag. En del består av några enstaka diken
och andra stora vattendrag med tillhörande dikessystem.
Deltagarna inom ett markavvattningsföretag har rätt att avvattna marken men
också skyldigheter att underhålla anläggningen. Markavvattningsföretagen har en
stark juridisk tyngd och åtgärder som innebär att markavvattningsförhållandena
ändras, t.ex. vid anläggning av en våtmark, kräver beslut i miljödomstolen. Detta
har inneburit att markavvattningsföretagen har setts som ett hinder i åtgärdsarbetet
för att minska förluster av fosfor och kväve.
Det är också så att dessa företag ofta är slumrande och vaknar när det är dags att
rensa/underhålla anläggningen. Markavvattningsföretagen är en strategisk målgrupp när det gäller arbetet med att minska övergödningen men också i arbetet
med klimatanpassning.
Fördelar med att arbeta med markavvattningsföretagen är:
• Ett mer strategiskt arbete med markavattningsföretagen möjliggör att åtgärder
som kräver omprövning kan ske smidigare.
• Man kan ta fram åtgärdspaket som kan genomföras inom ett markavvattningsföretag utan att omprövningar behöver ske.
• Att arbeta med skötselplaner för markavvattningsföretag skulle kunna ersätta
en mer slentrianmässig rensning med en mer punktinriktad strategisk skötsel
som blir billigare och leder till lägre läckage utan att funktionen minskar.
• Samordning av olika markavvattningsföretag inom ett delavrinningsområde,
när det gäller åtgärdsarbete och underhållsarbete, så att problem inte bara
flyttas nedströms.
• Mer systematiskt arbete som rör borttagande av vandringshinder i form av
olika kulverteringar.
Afsån i Vara kommun är ett vattendrag som består av ett antal vattenförekomster
som inte uppnår god status. Det finns ca 120 stycken markavvattningsföretag
(Figur 23) som i området omfattar ca 6360 ha dvs. 34 % av åkermarken. Antalet
brukare som ingår i markavvattningsföretag är ca 300. Detta är ett exempel på
område där markavvattningsföretagens roll skulle kunna utvecklas för att arbeta
bredare med åtgärder.
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Figur 23. Markavvattningsföretag inom Afsåns avrinningsområde i Vara kommun.
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Fiskevårdsområden
Fiskevårdsområde kan bildas av fiskevatten som tillhör två eller flera fastigheter.
Det förvaltas av en fiskevårdsområdesförening där fiskerättsinnehavarna är medlemmar. Det kan bildas efter ansökan till länsstyrelsen. De flesta bildades på 80eller 90-talet och syftet var att få till en bättre fiskevård/förvaltning. Områden är i
olika grad aktiva men kan vara viktiga aktörer i arbetet med vattenförvaltningen.
Inte minst då fisk är en indikator på den ekologiska statusen.

Hela Sverige ska leva
Runt om i Sverige finns cirka 4 700 lokala utvecklingsgrupper. De kan ha olika
namn, som byalag, samhällsförening eller intresseförening. Gemensamt är att de
består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds
eller sitt närområdes framtid. Oftast hittas en lokal utvecklingsgrupp på landsbygden eller i små samhällen, men de finns även här och var i storstäderna. En
lokal utvecklingsgrupp representerar den lokala allmännyttan och arbetar med det
som är viktigt för människorna i just den bygden. Det kan vara att ta över skolan,
bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i
bygden. Vissa arbetar med alltihop. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är
en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för ett fyrtiotal organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. Inom Hela Sverige
ska leva finns en mängd olika lokala utvecklingsgrupper. En sökning i projektdatabasen (www.helasverige.se/kansli/hem/) på övergödning eller vattendirektiv gav
inga träffar.

95

6. Befintliga styrmedel
Åtgärden i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram innebär att Jordbruksverket ska
utveckla föreskrifter eller andra styrmedel samt underlag för föreskrifter eller
andra styrmedel.
Det finns redan olika styrmedel med syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten. Befintliga styrmedel behöver beaktas om nya styrmedel ska
utvecklas. Nedan ges översikt av styrmedel med betydelse för jordbrukets
inverkan på vattenkvaliteten. De huvudsakliga styrmedlen är miljöbalken och
landsbygdsprogrammet.

6.1 Regleringar - Miljöbalken
6.1.1

Gödselhantering

Bestämmelser som har som syfte att förhindra eller minska växtnäringsförluster
från jordbruket finns i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och i
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. I förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket regleras lagringskapacitet för stallgödsel och hur stor andel av
åkermarken som ska vara höst- och vinterbevuxen. I Jordbruksverkets föreskrifter
(SJVFS 2004:62) finns bestämmelser om krav på spridningsareal, särskilda spridningsbestämmelser, bestämmelser om lagring och påfyllning av stallgödsel, samt
detaljerade bestämmelser om höst- och vinterbevuxen mark.

6.1.2

Vattenlagstiftning

Åtgärder som görs i ett vattendrag är sådana åtgärder som eventuellt utgör 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.
Vattenverksamhet definieras i miljöbalken, bl.a. omfattas åtgärder i vattenområden
som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, bortledande av ytvatten, uppförande av dammar och markavvattning. I de allra flesta fallen kväver en vattenverksamhet att man söker tillstånd eller gör en anmälan.
Även begreppet markavvattning har definierats i miljöbalkens elfte kapitel. Med
markavvattning menas åtgärder som utförs för att avvattna mark eller som utförs
för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när
syftet är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Till
markavvattning hör t.ex. dikning, bortledning av vatten eller en invallning som
görs för att dränera marken eller skydda mot översvämning, om åtgärderna görs
för att ge en bestående förändring i marken. Ny markavattning kräver alltid tillstånd med undantag för täckdikning vilket i regel kan göras utan att söka tillstånd.
Markavvattning som kräver tillstånd är förbjuden i hela södra Sverige men det är
möjligt att söka undantag från förbudet.
Åtgärder i eller längs med ett vattendrag kräver i vissa fall tillstånd för att genomföras. I andra fall kan det krävas att ett markavvattningsföretag omprövas. Detta
gäller om en åtgärd innebär att en fastslagen sektion och bottennivå i ett dike
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behöver förändras t.ex. vid stabilisering av dikesslänter eller vid anläggande av
tvåstegsdiken. Beroende på hur stort ingrepp åtgärden kräver, kommer det att
avgöra om ett nytt tillstånd behövs eller om en omprövning av befintliga villkor
behöver göras.

6.1.3

Vattenskyddsområden

För att skydda vattnet i dricksvattentäkter kan kommunen eller länsstyrelsen
inrätta vattenskyddsområden. I samband med det utfärdas särskilda skyddsföreskrifter som berör olika typer av verksamhet bl.a. kan en föreskrift begränsa jordbrukets användning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. I miljöbalkens
sjunde kapitel, 21 och 22 §§, finns stöd för inrättandet av vattenskyddsområden.
Utöver det finns olika föreskrifter och allmänna råd som specifikt inriktar sig mot
skyddet av kommunala dricksvattenförekomster som försörjer fler än 50 personer
eller med ett uttag som är större än 10 m3/dag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar Havsoch vattenmyndigheten för central tillsyn och vägledning när det gäller frågor om
vattenskyddsområden. Tidigare hanterades detta av Naturvårdsverket.
I åtgärdsprogrammen för de olika vattendistrikten anges i åtgärd 34 att kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen. Detta så att en god
kemisk status och god kvantitativ status kvarstår (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2010). Sådana föreskrifter kan i olika omfattning komma att beröra jordbrukets verksamhet i vattenskyddsområdena och innebära att åtgärder för att
minska förluster av bekämpningsmedel och kväve till grundvatten införs.

6.1.4

Miljökvalitetsnormer

I och med att miljöbalken (MB) trädde i kraft år 1999, infördes bestämmelser om
miljökvalitetsnormer (MKN). De är styrmedel för att olika miljömål ska kunna
uppfyllas, t.ex. EU-lagstiftning och de svenska miljökvalitetsmålen. Vad gäller
vattenförekomster så är det Vattenmyndigheten som fastställer MKN. Miljökvalitetsnormer kan anges som en halt t.ex. nitrat i grundvatten eller uttryckas med ord
t.ex. god ekologisk status för en vattenförekomst.
Miljökvalitetsnormerna har ingen direkt effekt, utan anger en målsättning som
myndigheter och kommuner har att iaktta. För den enskilde får normerna direkt
effekt först sedan de har omvandlats till ett krav i det enskilda fallet, t.ex. ett föreläggande. Kravet ställs då utifrån de allmänna hänsynsreglerna med beaktande av
miljökvalitetsnormerna.
Enligt 5 kap 3 § i miljöbalken, ska myndigheter och kommuner säkerställa att de
miljökvalitetsnormer som meddelats enligt bemyndigandet i 5 kap 1 § uppfylls
när de
• prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden
• utövar tillsyn, eller
• meddelar föreskrifter.
Bestämmelsen innebär att miljökvalitetsnormerna är bindande på så sätt att myndigheter och kommuner i sitt arbete ansvarar för att normerna följs.
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6.1.5

Miljöfarlig verksamhet och miljökvalitetsnormer

Tillstånd för att bedriva verksamhet vad gäller lantbruk regleras i miljöbalkens
nionde kapitel och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ett tillstånd för att bedriva djurhållning söks hos länsstyrelsen och krävs
om antalet djur överskrider en viss gräns. Följande gränser gäller:
1. Mer än 40 000 platser för fjäderfän
2. Mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kg
3. Mer än 750 platser för suggor
4. Så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna
tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter
5. Mer än 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar.
Ett tillstånd för ett lantbruk är oftast förenat med olika villkor för hantering och
användning av gödselmedel. Exempel på villkor är:
• skyddszoner längs med vattendrag
• förbud mot att tillföra fosforgödsel på mark med höga fosfortal
• inte tillåtet att lagra gödsel i stuka
• olika spridningsrestriktioner på hösten
• krav på markkartering och hur ofta provtagning ska ske
Lantbrukarna måste bedriva sin verksamhet så att miljökvalitetsnormerna uppfylls. För att detta ska ske, kan vid behov myndigheter och kommuner ompröva
tillstånd och villkor för tillstånd. Det är myndigheter och kommuner som ska se
till att MKN uppfylls.
I åtgärdsprogrammen från Vattenmyndigheten är en av åtgärderna att länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för en omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter som kan ha en inverkan på vattenmiljön.

6.1.6

Tillsyn

Jordbruksverket är ansvarig för tillsynsvägledning avseende tillsyn enligt miljöbalken, men det är främst kommunerna som utövar tillsyn. Tillsynen gäller bl.a.
hantering, spridning och lagring av gödsel. Hur denna tillsyn utförs, vilka företag
som besöks, vad som kontrolleras och hur ofta är en prioriteringsfråga för varje
kommun. Det finns inget standardiserat format för att utöva tillsyn som varje
kommun följer. För stora, tillståndspliktiga jordbruksföretag, är det länsstyrelsen
som utövar tillsyn men i vissa områden ansvarar kommunen även för denna tillsyn
efter att länsstyrelsen delegerat ansvaret.

6.1.7

Pågående projekt med anknytning till vattenkvalitet

Under våren 2012 har Jordbruksverket genomfört en tillsynskampanj kallad
Effektiv näring. Målet med kampanjen är att lyfta växtnäringsfrågorna inom tillsynen. Kampanjen riktar sig till kommunerna och vikt kommer att läggas vid hur
lantbrukaren kan arbeta med att planera, genomföra, följa upp och förbättra
åtgärder i sin verksamhet på gården. Kampanjen ingår i ett större uppdrag som
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Jordbruksverket fått av regeringen där arbetet syftar till att analysera och genomföra särskilda insatser för att stärka och effektivisera tillsynen och lantbrukarnas
egenkontroll i syfte att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket.
Vattenenheten på Jordbruksverket har av landsbygdsdepartementet fått i uppdrag
att till december 2012 utreda ett antal frågeställningar som gäller vattenanläggningar i jordbrukslandskapet. De anläggningar som ska utredas vidare är diken,
täckdiken och invallningar. Även juridiska aspekter på markavvattning i ett förändrat klimat ska ingå. Bakgrunden till uppdraget är en tidigare studie där vattenenheten tittat på konsekvenser för jordbrukets vattenanläggningar i ett
förändrat klimat.

6.2 Ekonomiska styrmedel
6.2.1

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 finns möjlighet att söka olika ersättningar för att genomföra miljöåtgärder, bl.a. åtgärder leder till bättre vattenkvalitet
(Tabell 14).
Tabell 14. De olika miljöersättningarna och ersättningar inom utvald miljö som påverkar
kväve och fosfor till vattendrag
Namn

Åtgärd

Beskrivning

Skyddszoner

Gräsbevuxna zoner

Vallbesådd zon eller remsa längs med ett
vattenområde (vattendrag, sjö, hav eller
damm).

Minskat
kväveläckage

Fånggröda

Odling av fånggröda och/eller vårbearbetning för att minska kväveläckaget.

Vårbearbetning
Miljöskyddsåtgärder

Växtodlingsplan, växtnäringsbalans,
Minska riskerna vid hantering och användmarkkartering, kväveinnehåll i flytgödsel ning av växtskyddsmedel och minska
och åtgärder för växtskyddsmedel
läckaget av växtnäringsämnen.

Vallodling

Odling av vall med krav på viss liggtid

Slåtter-, betes- eller frövall som odlas på
åkermark.

Våtmarker

Nyanlägga och restaurera

Nyanläggning eller restaurering av våtmark
med syfte att öka näringsretentionen
retention och den biologiska mångfalden

Underhåll

Förbättra funktionen i befintliga våtmarker.

Rensning

Tillfälligt tömma en våtmark för att genomföra åtgärder för att förlänga våtmarkens
livslängd och förstärka dess funktion.

Damm som samlar fosfor

Dammar i odlingslandskapet i anslutning till
vattendrag eller diken för att samla upp
partiklar.

Reglerbar dränering

Dräneringsbrunnar med möjlighet att höja
eller sänka vattennivån på åkermarken för
att minska kväveläckaget.

Anpassade skyddszoner

Gräsbevuxna områden som anläggs vid t.ex.
ytvattenbrunnar eller svackor på åkermarken. Syftet är att minska ytavrinningen.

Utvald miljö

6.2.2

Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020

EU håller på att utforma en ny jordbrukspolitik och vilket även omfattar stöd för
landsbygdsutveckling. Jordbruksverket har tagit fram ett tekniskt underlag med
förslag till ersättningsformer för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det tekniska
underlaget redovisades till regeringen i slutet av maj 2012.
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6.2.3

Havs- och vattenmiljöanslaget

Som en del av havs- och vattenmiljöanslaget kan LOVA-bidrag sökas. LOVA står
för lokala vattenvårdsprojekt och administreras av länsstyrelserna med Havs- och
vattenmyndigheten som ansvarig myndighet.
LOVA-bidraget infördes år 2009 och beräknas fortgå till år 2013. Det har som
syfte att stimulera lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, främst inriktat på att
minska näringsämnesbelastningen på Östersjön och Västerhavet.
Under år 2011 fördelades ca 100 miljoner kr enligt en framtagen fördelningsnyckel inom de olika länen. Denna fördelning baseras i huvudsak på kunskaper
om hur mycket olika områden bidrar med i antropogen belastning till Östersjön
och Västerhavet. Det innebär att vissa jordbruksintensiva, kustnära län får en
högre procentandel medel, medan nordligare belägna län får en mindre tilldelning.
Stödets villkor regleras i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Där anges att bidrag kan ges till kommuner eller ideella organisationer eller en kombination av dessa, och att bidrag ges med högst 50 % av
kostnaden för projektet. För resterande del krävs medfinansiering genom t.ex. ideellt arbete eller andra bidrag. Bidrag får ges till följande ändamål;
1. framtagande av planer för och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder
som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller
Västerhavet,
2. installation i kustområdena av anläggningar för mottagande av toalettavfall
från fritidsbåtar,
3. installation av anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar, eller
4. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt ovan.
Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om stödbe
rättigande åtgärder.
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7. Möjliga styrmedel
Denna rapport är främst ett kunskapsunderlag och hur styrmedel ska utformas för
de åtgärder som tagits upp behandlas inte här. Som tidigare nämnts har det här
arbetet i relevanta delar samordnats med arbetet med att ta fram ett tekniskt
underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Förslag och analyser av möjliga
styrmedel i form av miljöersättningar och investeringsstöd finns i redovisningen
av det tekniska underlaget (Jordbruksverket, 2012).
Förslag till EU-gemensam jordbrukspolitik efter 2013 presenterades under hösten
2011. När detta skrivs är det fortfarande mycket som oklart om vad som kommer
att gälla efter 2013. Utformningen av förgröningen, tvärvillkoren och rådsförordningen om stöd till landsbygdsutveckling och dess tillämpningsbestämmelser har
stor betydelse för vilka styrmedel som kommer att behövas och hur de kan
utformas. Nya analyser kan därför behövas när detta klarnat.
Jordbruksverkets möjligheter att i dagsläget utveckla föreskrifter för att nå god
ekologisk status och god kemisk status påverkas av Jordbruksverkets bemyndiganden att meddela föreskrifter. Jordbruksverket har enligt förordningen
(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket bemyndigande att utfärda föreskrifter
som avser följande områden;
• vilka kustområden och länsdelar som utgör känsligt område (i de län som
angetts i SFS 1998:915),
• lagring av stallgödsel,
• försiktighetsmått vid spridning av gödsel, djurtäthetsbestämmelser och
• vilka grödor som anses som grön mark.
Bemyndigandet för Jordbruksverket att i dagsläget meddela föreskrifter för de
åtgärder som utvärderats i projektet är således begränsat. Möjligheter till och konsekvenser av föreskrifter för några åtgärder har analyserats i projektet. Utformningen av förgröning och tvärvillkor m.m. behöver dock klarna innan det är
möjligt att ta ställning till om det är möjligt med eller finns behov av föreskrifter
för vissa åtgärder. Det behövs också ett bättre underlag om var det finns områden
med risk för erosionsförluster om det är åtgärder som minskar erosionsförluster
som är aktuella för föreskrifter. Jordbruksverket har kvar åtgärden i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och kommer att arbeta vidare med frågeställningen.
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