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T änk dig att du har en riktig skattkista. Där har 
funnits tillgångar sedan urminnes tider, och de 
har fyllts på av generationerna före dig som spa-

rat ihop och byggt upp ett riktigt bra förråd. Ett bekym-
mer är att förrådet inte är helt tätt. Läckaget är så pass 
litet att det inte har någon betydelse för din produktion, 
men det har visat sig ge allvarliga negativa effekter på 
omgivningen. Läckaget verkar dessutom styras av na-
turliga processer som du inte riktigt vet hur du kan på-
verka. Men det är ändå precis det du förväntas klara av.

Från skattkista till kravlista
Skatten består av växtnäringsämnet fosfor, och stora för-
väntningar finns på lantbrukarna att förvalta markens 
förråd av denna viktiga resurs på bästa sätt. Dessutom 
förväntas jordbruket minska läckaget till vattenmiljön, 
där fosfor tillsammans med kväve bidrar till övergödning 
av både sjöar och hav. Den mängd fosfor som förloras 
till vattenmiljön är mycket liten i förhållande till övriga 
flöden av fosfor på en gård, men för övergödningen har 
den stor betydelse. Att bidra till rent vatten är ett vik-

tigt mål för jordbruket på samma sätt som att produce-
ra bra mat. I och med eu:s vattendirektiv och överens-
kommelsen om en aktionsplan för Östersjön har kra-
ven ökat drastiskt.

Fosforförråd i trög förändring
I våra jordbruksmarker finns det naturligt stora förråd 
av fosfor. Fosforgödsling med inköpt handelsgödsel är 
numera liten. På gårdar utan djur tar man idag bort mer 
fosfor med skördade produkter än vad man tillför med 
gödsel. Det betyder att marken långsamt utarmas. På 
många djurgårdar däremot, särskilt de som köper fo-
der från annat håll, har man ett ökande fosforinnehåll 
i marken, särskilt på fälten nära gårdscentrum där man 
ofta sprider stallgödseln.

Fosfor kan läcka ut i vattnet i form av lösta fosfater, 
men den förloras framför allt bunden till partiklar som 
löses upp från markytan. Den partikelbundna fosforn 
hamnar så småningom i kustens bottensediment, där 
den kan frigöras som fosfat, för att tas upp av alger och 
annan växtlighet i vattnet. 

Det är små mängder fosfor som läcker ut, och i 
förhållande till markens totala innehåll betyder läckaget 
mycket lite. Det finns en tröghet i systemet som gör 
det svårt att se direkta effekter i vattnet av de åtgärder 
man vidtar idag. Mellan 1995 och 2005 minskade ändå 
fosforläckaget från jordbruket med nio procent. Det 
berodde främst på att antalet djur blev färre, att det 
gödslades mindre och att stallgödseln fördelades bättre 
på djurgårdarnas arealer.

Vad kan en svensk lantbrukare göra för att minska fosforförlus-
terna från markens förråd? Vad är möjligt under fosforns vindlade 
väg från åkerjorden och till havet? Minskade fosforförluster och 
bra produktion kan i många fall gå hand i hand, men de åtgärder 
man har att ta till ger dessvärre inte så drastiska minskningar 
som krävs enligt avtalet mellan länderna runt Östersjön.

liten fosforförlust
ger problem vid kust

Våra jordbruksmarker innehåller stora förråd av fosfor. det är en viktig resurs, men läckaget från jordarna, trots att det är litet, bidrar till övergöd-
ningen av våra hav.
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lantbrukarens möjligheter
Det är till stor del jordens egenskaper och odlingshisto-
ria samt naturens och klimatets nyckfulla beteende som 
styr förlusterna, men odlingsmetoderna har också bety-
delse. Dessa metoder måste parera för de risker som upp-
står under odlingsåret för både läckage och dålig skörd. 
På fälten är lösningen till minskade fosforförluster att 
hindra ytavrinning och erosion och att gynna en jämn 
infiltration av vatten genom marken. Man kan behöva 
förbättra täckdikessystemen, anpassa jordbearbetningen, 
använda så kallade fånggrödor och skapa effektiva kant-
zoner längs vattenvägar. Att bygga upp en god mark-
struktur som gynnar en snabb och jämn infiltration av 
vatten har visat sig mycket viktig. Kalkning med speci-
ell strukturkalk stärker jordaggregaten så att de inte lö-
ses upp så lätt av vattnet. Denna så kallade strukturkalk-
ning praktiseras nu på många platser.

Det är också viktigt att identifiera de jordar där det 
byggs upp fosforförråd i marken, eftersom de riskerar att 
ge ökat läckage av löst fosfor i framtiden. Vissa jordar 
kan lagra mycket fosfor utan risk, men på andra kan en 
omfördelning eller försäljning av gårdens stallgödsel vara 
det som behövs. Teknik för att gödsla med precision efter 
variationer hos grödans behov håller på att utvecklas. 
Grödorna i växtföljden inverkar i hög grad på fosforns 
processer i marken genom att de påverkar såväl fysikaliska 
som biologiska och kemiska processer. Forskning kring 
detta kan ge viktig kunskap om hur olika grödor kan 
avlösa varandra eller odlas tillsammans. 

Som ett komplement till åtgärderna på fälten utveck-
las också tekniska lösningar med filter av kalkmaterial 
som placeras i dräneringsbrunnar. Utmaningen ligger i 
att kunna dimensionera anläggningarna för de stora och 
varierande vattenflödena i jordbrukslandskapet. Samma 
sak gäller för utformningen av de särskilda sedimenta-
tionsdammar för partikelbunden fosfor som nu för första 
gången studeras i Sverige på några platser med lerjord.

FoSFoR i maRK och Vatten
fosfor är liksom kväve ett mycket viktigt näringsämne 
för alla växter. nästan all fosfor i marken är bunden 
till markens mineral eller till organiskt material som 
kan gyttra ihop sig i aggregat. sådan fosfor kan frigö-
ras bunden till partiklar i det avrinnande vattnet när 
jordaggregaten nöts sönder och löses upp. Den bundna 
fosforn kan också frigöras långsamt i form av fosfat 
till markvätskan. Den kan på så vis bli tillgänglig för 
grödan, men den kan också rinna bort från åkern.

Den mängd fosfor som förloras till vattenmiljön är 
i medeltal 0,5 kg per hektar. för sjöar och hav anses 
fosforhalten vara hög när den ligger över 0,05 mg 
per liter. medelhalterna i avrinnande vatten från en 
åkermark varierar mellan 0,06 och 0,3 mg per liter. 

hur långt kan vi nå?
Det finns alltså möjligheter att minska fosforläckaget 
från lantbruket, men frågan är hur långt det räcker. Jord-
bruket beräknas stå för ungefär hälften av den mänskligt 
åstadkomna belastningen, och Sverige har åtagit sig att 
minska fosforbelastningen med 290 ton per år.

Ungefär 1,6 miljoner hektar av den svenska åkermar-
ken ligger inom områden som avvattnas till Egentliga 
Östersjön, som är den havsbassäng betinget gäller. I 
medeltal läcker årligen ett halvt kilo fosfor ut i havet 
från varje hektar jordbruksmark. Minst hälften av detta 
kan betraktas som bakgrundsläckage, eftersom även 
obearbetade marker läcker fosfor till vattnet. Fosfor-
belastningen skulle enligt nuvarande beting behöva 
minskas med 0,16 kg per hektar och år i genomsnitt. 
Det innebär att den del av läckaget som överhuvudtaget 
går att påverka för lantbrukaren skulle behöva minskas 
med drygt 60 procent. 

Det är ingen lätt uppgift, och det beting som lant-
brukarna har fått är synnerligen ambitiöst, för att inte 
säga orimligt. Det skulle behövas en diskussion om 
hur mer realistiska förväntningar på lantbruket kan se 
ut, eftersom det skulle göra arbetet mer konkret och 
greppbart. Fosforn i marken är visserligen en värdefull 
skatt för lantbruket, men även om man successivt töm-
mer förrådet kommer fosfor att kunna frigöras mycket 
länge från partiklar både i själva marken, i vattendraget 
och senare i sjöar och hav.

en specialutformad sedimentationsdamm anlagd i jordbrukslandskapet för att 
fånga upp partikelbunden fosfor är en teknisk lösning som kan hjälpa till att 
minska läckaget till vattendragen.
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