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Initiativ mot övergödning  
runt Svärtaån

Hur stoppar vi flödet av kväve och fosfor till 
övergödda havsvikar i Östersjön? Vi talar om det 
diffusa läckage som ansamlas i sjöar och vat-
tendrag och som slutligen rinner ut i närmaste 
havsvik. Ett initiativ är Svärtaåprojektet där 
Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetade 
tillsammans med lokala lantbrukare i Svärta-
åns avrinningsområde. Projektet pågick mellan 
2010 och 2012 och syftet var att genomföra olika 
åtgärder för att minska näringsförlusterna från 
odlingsmark.

P Inom Svärtaåns avrinningsområde sker stora läckage av 
kväve och fosfor till sjöar och vattendrag. Till stor del är 
det regnvatten som sköljer med sig kväve och fosfor från 
olika håll i landskapet. Det är svårt att spåra utläckagen till 
en enskild punktkälla men vi vet att jordbruket är en nä-
ring som står för en betydande del av de diffusa utsläppen. 
Avrinningen samlas i Svärtaån som mynnar i Sjösafjärden 

vid Nyköping. I två statliga utredningar har detta område 
pekats ut som en hot-spot när det gäller övergödning. Här 
rinner det årligen ut tio ton fosfor, och Sjösafjärden är en 
av norra Östersjöns mest övergödda havsvikar, per ytenhet 
räknat.

Åtgärdsarbete i praktiken
Projektet ville genomföra åtgärdsarbete tillsammans med 
lokala lantbrukare. Projektets nyckelfaktorer har varit råd-
givning, dialog och ekonomiskt stöd. En annan målsätt-
ning har varit att etablera en demonstrationsanläggning. 
Sådana behövs för att sprida kunskap och inspiration till 
det långsiktiga arbetet med åtgärder mot övergödning.

När vi började bestod erfarenheterna av att reducera 
näringsförluster i princip av anläggning av våtmarker. De 
åtgärder som idag tillämpas befann sig då i sin linda och var 
till stora delar oprövade i praktiken. Det saknades också er-
farenheter av samverkan mellan lantbrukare och myndig-
het i den här typen av projekt. 

✒ Karin Brink, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Många gårdar har brukats av samma familj i generationer. här finns decennier av samlad kun
skap om hur landskapet har utvecklats i takt med den moderna markanvändningen. Markägarna 
vet hur landskapet reagerar på vattenflöden, hur snabbt vattnet infiltreras eller rinner undan. 
De känner sina jordars styrkor och svagheter. Från vänster i bilden; Dennis Wiström,  
lars adolfsson, Thomas karlsson, lars juhlin, karin Brink och Margareta Malmquist.
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Processen började med att ordna möten för att träffa 
lantbrukare och därefter besöka enskilda gårdar. På gårds-
besöken diskuterades varje gårds speciella förutsättningar 
för att göra olika åtgärder. Därefter formulerades förslag 
till gårdsspecifika åtgärdsplaner, och avtal tecknades mellan 
lantbrukaren och Länsstyrelsen. Lantbrukaren gjorde själv 
beställningen av material och arbeten av entreprenörer.

Flera åtgärder genomfördes
Vi ville göra så många olika typer av åtgärder som möjligt för 
att på sikt uppnå målen i vattenarbetet. Samtidigt, rätt åtgärd 
ska göras på rätt plats, där den gör mest nytta. Detta visade 
sig vara svårt att helt och hållet styra. Projektet byggde ju på 
frivillighet så det slutgiltiga avgörandet låg hos lantbrukaren.

Det är när fosfor och kväve inte tas upp effektivt av grö-
dorna som näringsämnena lämnar åkern och rinner vidare 
ut i vattendrag och sjöar. Vår grundläggande tanke med 
åtgärderna var att behålla näringen på i fältet, där den gör 
nytta för grödan. Ju längre bort ifrån fältet, ut i vattendra-
gen som näringen rinner iväg, desto dyrare och svårare blir 
det att ta tillbaka och återanvända näringsämnena.

Bland de åtgärder som genomförts så är strukturkalk-
ning en av de populäraste. Forskning och praktisk tillämp-
ning visar att strukturkalkning gynnar markstrukturen. 
Bättre markstruktur ger effektivare infiltration vilket bety-
der att sådden kan ske tidigare på våren eftersom upptork-
ningen går snabbare. Detta ger jämnare och högre skördar. 

De våtmarker och fosfordammar som har anlagts i pro-
jektet har syftat till att både fånga näringsämnen och gynna 
biologisk mångfald. När man tillsammans börjar resonera 
kring bättre förutsättningar för pollinering av odlade grö-
dor och vilda växter så blir kopplingen mellan miljönytta 
och produktion tydligare, och därmed blir åtgärden intres-
sant.

Kalkfilterdiken och tvåstegdiken är nya företeelser i Sve-
rige. Därför är det extra roligt att några markägare ville 
prova dessa åtgärder. Forskning på kalkfilterdiken från Fin-
land visar på gynnsam närsaltsreduktion, upp till 80 pro-
cent. När det gäller tvåstegdiken visar forskning ifrån USA 
att reduktionen av näringsämnen i många fall kan vara 40 
procent.

 
Svärtaåprojektet
Svärtaåprojektet genomfördes av länsstyrelsen i Söder
manlands län under 2010–2012, och finansierades av Havs
miljöanslaget. Bakgrunden är att jordbruket är en sektor 
som bidrar till övergödningsproblematiken. Syftet var att 
genomföra olika åtgärder för att minska näringsförlus
terna från odlingsmarken. Förutom arbetet med åtgärder 
så har projektets målsättningar varit att parallellt mäta 
vattenkvaliteten, dokumentera samverkansprocessen och 
att etablera en demonstrationsanläggning för att sprida 
kunskap och inspiration för fortsatt arbete med åtgärder 
mot övergödning.

FaKta

W Svärtaåns avrinningsområde är 352 kvadratkilometer stort. 
Markslagen fördelar sig till 60 procent skog, 30 procent jord
bruksmark och 6 procent vatten. den brukade åkermarken 
omfattar cirka 8 000 hektar. de stora vattendragen flyter till 
största delen genom områdets centrala delar där också jord
bruksmarken är belägen.

Y tio ton fosfor och 150 ton kväve rinner årligen från Svärtaån ut i Sjösafjärden. den är en av norra Östersjöns 
mest övergödda havsvikar. Figurerna visar mängden fosfor respektive kväve som flödar ut i Östersjön från Svär
taån varje år i relation till vattenflödet. trenderna för båda ämnena är ökande.
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Pionjärer och pengar behövs
Projektet träffade tidigt några lantbrukare som gjorde åt-
gärder redan första året. Dessa pionjärer fyller en viktig 
funktion som inspiratörer för dem som behöver mer tid till 
att fundera och se hur en åtgärd verkar fungera i praktiken.

Av totalt 150 lantbruksföretag deltog ett femtiotal lant-
brukare i projektets möten och seminarier. Totalt 21 lant-
bruksföretag, eller 14 procent, genomförde en eller flera 
åtgärder. Det är ett allt för lågt deltagande för att vi ska 
kunna uppnå god ekologisk status 2021. Vi gör bedöm-
ningen att utan tilldelningen av medel för arbetet med pro-
jektet så är det tveksamt om åtgärder överhuvudtaget skulle 
ha gjorts i området under den här perioden.

Samtidigt, varje lantbrukare som genomfört en eller fle-
ra åtgärder har gjort en stor enskild insats för miljön. Dessa 
lantbrukare har avsatt egna pengar, egen tid och egen mark 
för att förbättra miljön. Det är ett viktigt resultat för pro-
jektet med ett starkt symbolvärde.

Inga effekter än….
Utvärderingen av mätresultaten visar att projektet inte 
ökar kunskapen om de enskilda åtgärdernas effekt. För att 
generera kostnadsnytta och kunskap om olika åtgärders ef-
fekt bör en åtgärd per område göras och mätningarna av 
vattenkvaliteten bör ske lokalt, både före och efter genom-
förandet. Då kan resultaten användas som underlag för pla-
nering av storskaligt åtgärdsarbete. Här behöver myndig-
heter och andra aktörer fortsätta utvecklingen tillsammans 
med den akademiska forskningen.

Mätresultaten från Svärtaåprojektet kan relateras till 
den samlade effekten av de åtgärder som genomförts upp-
ströms mätpunkterna. Det kommer dock att ta tid innan 
man kan observera några förbättringar. Under 2012 ge-
nomfördes åtgärdsarbeten i vattendrag och dikesslänter. Vi 
vet att dessa arbeten ökar både erosion och transport av 
fosfor till vattendragen. Dessutom har nederbördsmönst-
ret resulterat i vattenflöden som överskuggar effekterna 
av genomförda åtgärder. Även förändringar i annan mark-
användning kan påverka mätvärdena. Detta sammantaget 
minskar möjligheterna att på kort sikt mäta signalen av ge-
nomförda åtgärder.

Nu när projektet är avslutat finns ingen budget för prov-
tagning och analys av vattenkvalitet enligt den frekvens 
som fanns under 2010-2012. Under den första hälften av 
2013 genomfördes provtagningar, och just nu finns ingen 
regelbunden provtagning som motsvarar kraven på en nog-
grann uppföljning. Finansieringen för ett projekt av den 
här typen behöver omfatta pengar till uppföljning under 
minst 2-3 år efter det att arbetet är slutfört. I dagsläget får 
analysresultaten från en permanent mätstation som fångar 
upp den storskaliga vattenkvaliteten i området ge oss data.

….men takten måste öka
Åtgärdstakten måste öka, det är en av våra viktigaste slut-
satser. Därför känns det positivt att bollen är i rullning 
inom Svärtaåns avrinningsområde. Initierade lantbrukare 
vill göra fler åtgärder, och potentialen för att nya mark-
ägare vill medverka blir större ju mer vi exponerar oss och 
jobbar med åtgärdsinriktat arbete.

Öknaskolan, som drivs av Sörmlands naturbruk, visade 
sig tidigt vara en villig samarbetspartner i Svärtaåprojektet. 
Skolan är en plattform där åtgärdsarbetet blir ett levande 
inslag i skolans utbildning av lantbrukare. På Ökna har vi 
genomfört flera åtgärder och just nu arbetar vi med att hit-
ta formerna för en permanent demonstrationsanläggning. 
Det kommer att ta ytterligare några år, men riktningen är 
utlagd. 

Erfarenheterna har gjort oss övertygade – ett projekt av 
den här typen är en bra grund för åtgärdsinriktat arbete. 
Därför söker länsstyrelsen i Södermanland nya medel för 
att arbeta vidare i Svärtaåns avrinningsområde. Konceptet 
behöver breddas med nya delar; biologisk mångfald i form 
av öppna fiskvägar och markägarrepresentation i projekt-
gruppen. Det behövs en katalysator som kan driva proces-
sen med åtgärder framåt. Helst ser vi att drivkraften kom-
mer ifrån markägarna själva.

läS MeR: 
Länsstyrelsens presentation av projektet, med slutrapport, filmer och fak-
tablad om åtgärder http://bit.ly/1mvp6o2
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Både ledningen och eleverna på Öknaskolan har höga 
ambitioner för en hållbar och ekologisk markanvänd
ning. eleverna är goda ambassadörer för miljöarbetet 
och representerar framtidens lantbrukare. I ämnena 
biologi och kemi mäter eleverna närsalter i vatten
drag på Öknaskolan. Från vänster Hanna Falk, tobias 
Jonsson, Matilda Johansson och andreas andersson.
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