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Det går att minska läckaget av både fosfor och 
kväve från åkermark, samtidigt som man tar ut 
högre skördar. Det som krävs är en gödsling som 
är noggrant anpassad till grödans behov. Det 
visar långtidsstudier från ett kustnära område i 
södra Östersjön. Fördröjningsprocesser i mar-
ken och variationer i vattenflödet gör dock att 
det tar mycket lång tid innan man ser effekter i 
vattnet.

P Stora delar av Svealandskusten har klassats till mått-
lig ekologisk status och i de trängre vikarna är situationen 
otillfredsställande eller rentav dålig med förhöjda fosfor-
värden. Jordbrukets bidrag till denna situation är betydan-
de och läckaget av fosfor och kväve från markerna måste 
minskas. Det bör också ske samtidigt på ett sådant sätt att 
de båda näringsämnena är i balans och endast gynnar de 
vattenorganismer man önskar.

En värdefull resurs
Näringsämnena fosfor och kväve är en värdefull resurs i 
jordbruket. Ingen vill att det ska läcka ut i vattendragen, 
där de bidrar till övergödningen av våra vatten. Dessvärre 
är det en utmaning att minimera näringsläckage från jord-
bruksmark, som försvåras av bristen på förståelse för alla 
komplexa processer och för samband mellan fosfor och 
kväve.

Det finns också en tröghet i marksystemet som gör att 
det, särskilt för fosfor, tar mycket lång tid att se effekter i 
vattnet av de åtgärder man vidtar på land. Trendberäkning-
ar kräver långa tidsserier för att vara statistiskt säkra. In-
ternationellt har man rapporterat en eftersläpning på upp 
till 27 år mellan utförda åtgärder för att minska mängden 
upplagrad fosfor i marken och minskat läckage av fosfor.

Hydrologin avgör vattenkvaliteten
Avrinningsområdena till Svealandskusten har ofta lerjord 

Åtgärder inom jordbruket 
– långsiktigt arbete ger effekt
✒ Barbro Ulén, SLU, Mark och miljö

FAktA
kväve och fosfor beter sig olika
läckage av kväve och fosfor från marken beror på olika 
processer. de frigörs genom biologisk nedbrytning av 
organiskt material, så kallad mineralisering, i marken. 
För kväve bildas då vattenlösligt nitrat som kan följa med 
vattnet. En del kan också avgå till luften genom denitrifika
tion. 

För fosfor är processerna mera komplexa. Förutom 
mineralisering finns fosfor kemiskt bundet till markpartik
lar. det kan läcka ut i vattnet i form av lösta fosfater, men 
från lerjordsområden förloras fosforn framför allt bunden 
till partiklar som löses upp från markytan. de minsta små 
svävande partiklarna, kolloiderna, sedimenterar inte och 
kan via vattendragen bära fosforn ända ut till havet. där 
hamnar fosforn så småningom i kustens bottensediment, 
där den kan frigöras som fosfat, för att tas upp av alger och 
annan växtlighet i vattnet. transporten av fosfor är starkt 
beroende av nederbörd och variation i vattenflöde och 
jordens egenskaper.
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Vy över undersökningsområdet i Skåne. 
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och är oftast artificiellt dränerade med tegelrör, betongkul-
vertar eller böjbara perforerade polyetylenslangar. Sådan 
förbättrad dränering är nödvändig för att man ska kunna 
odla jorden, och innebär att jorden torkar upp lättare. Där-
med lägger man grunden för en god jordstruktur, vilket 
förbättrar förutsättningen för att man ska jämna ut vatten-
flödena i marken.

Variationerna i flödet genom marken är den viktigaste 
faktorn för fosforläckagets storlek. Flera viktiga åtgärder 
som beskrevs i förra årets rapport syftar just till att försöka 
jämna ut vattenflödena genom jordbruksmarken. Välskötta 
dräneringssystem som förmår att svälja allt vatten även vid 
extrema toppflöden är därför viktigt för att minska läcka-
get, särskilt av den partikelbundna fosforn.

Ett lyckat exempel
Från ett område i Skåne där man under fyra decennier 
noggrant studerat både enskilda fält och en mindre å finns 
ett positivt exempel på att man lyckats få ekvationen att 
gå ihop med att långsiktigt minska både fosfor- och kväve-
läckage och samtidigt öka jordbruksproduktionen. I denna 
kustnära och relativt tättbefolkade landsbygd kommer nä-
ringsämnena från en rad jordbruksföretag, från små betes-
hagar med hästar och från en mindre by. 

Minskad fosforgödsling som noga anpassats till grödans 
behov har minskat urlakningen av fosfor från det väl under-
sökta fältet. Något ökad, men bättre anpassad, kvävegöds-
ling i kombination med odling av fånggrödor har minskat 
kväveläckaget. Framför allt har grödan tagit hand om både 
fosfor och kväve effektivare, vilket visat sig i högre skördar. 

Men det tog lång tid att se effekterna. Efter övergång 
till den mer balanserade fosforgivan tog det ett decennium 
innan fosforläckaget minskade från fältet. Ovanligt blöta 

år under 1990-talet gjorde dessutom att man i praktiken 
uppmätte förbättringar först efter fjorton år. Kväveläckaget 
minskade mera stadigt utan någon fördröjning i marken, 
och mindre beroende av flödesvariationerna. 

Långsiktig övervakning krävs
I ån, som speglar läckaget från hela avrinningsområdet, tog 
det tjugo år tills man kunde skönja en tendens till mindre 
fosfor och kväve i vattnet. Punktkällor och halvt diffusa 
källor som upptrampade hästhagar kan ha försenat minsk-
ningen av fosforläckaget i avrinningsområdet än mer. Bas-
flödet i ån spär normalt ut den fosfor som kommer från det 
undersökta fältet, liksom tillrinningen från enskilda avlopp 
och andra punktutsläpp. Bidraget från punktutsläppen be-
räknades här vara 10 procent av fosforutsläppen från åk-
rarna, och avloppen kommer att åtgärdas först under 2016. 
Provpunkten i ån ligger bara sex kilometer från Östersjöns 
badstränder och det är därför angeläget att minska detta 
tillskott.
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Y Under perioden 1972–2010 minskade läckaget av både fosfor och kväve från det undersökta fältet statistiskt säkert. Fos
forgödslingen minskade på 1980 och 1990talet, men skördarna ökade ändå. Markens fosforbalans var negativ efter 1988. 
Under de blöta åren från 1986 och fram till mitten av 1990talet var läckaget stort och högre än det genomsnittliga läckaget. 
Först ungefär år 1997 var det uppmätta läckaget återigen lägre än genomsnittet. kväveläckaget minskade mera stadigt och 
mindre beroende av flödesvariationerna, men med ungefär samma takt som fosforn. där finns inga stora ”pucklar” mellan 
uppmätt och genomsnittligt läckage som skulle indikera flera års fördröjning av minskat läckage.

avrinning och läckage åren 1992-2010
Fältet ån Avlopp

Avrinning (mm/år) 231 235 –

totalfosfor (kg/ha och år) 0,18 0,33 0,04

Reaktiv fosfor (kg/ha och år ) 0,07 0,14 0,04

totalkväve (kg/ha och år) 26 23 –

Andel fosfor i partiklar (%) 61 58 0

Y Avrinning och beräknat årligt läckage av totalfosfor, reaktiv 
fosfor och kväve från fältet och hela avrinningsområdet (ån) åren 
19922010 samt tillskott från enskilda avlopp i ån. det senare har 
beräknats från perioder då fälten varit torra men det runnit vat
ten i ån. Nedersta raden visar andelen fosfor bunden till partiklar 
som transporterats från dräneringsröret från fältet och i ån.
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Det observerades inget klart samband mellan fosforkon-
centrationerna när fältet och ån jämfördes. Däremot syntes 
ett sådant samband för kvävekoncentrationerna. Kväve-
modellering för enskilda fält borde därför kunna visa den 
rumsliga variationen som beror på vilken gröda och od-
lingsmetod som valts. Med modeller kan man också skapa 
scenarier för exempelvis ändrade jordbruksmetoder och 
ändrat klimat. Noggrannheten och precisionen är däremot 
generellt dålig för fosformodeller. Detta innebär att det 
speciellt för fosfor är viktigt med långsiktig övervakning av 
vattendragen. Per automatik måste man också sätta högre 
mål för åtgärder för att minska läckage som är baserat på 
modeller än om man sätter målen baserade på övervak-
ningsdata.

Tålmodigt arbete ger effekt
Hur näringshalterna förändras efter ändrade odlingsmeto-
der beror på samspelet mellan yt- och grundvatten både i 
markens dräneringssystem och i det vattendrag till vilket 
växtnäringen rinner.

När man minskat överskottet av växtnäring i jordbruks-
marken till följd av en noggrant anpassad gödsling dröjer 
det en lång tid, flera decennier, innan fosforläckaget från 
fältet börjar minska. Denna eftersläpning beror på tröghe-
ten i marksystemet. Kväveläckaget minskar däremot mera 
direkt efter en omsorgsfullt anpassad gödsling och ett bra 

upptag av grödan. Några års eftersläpning kan ske om det 
har ackumulerats stora förråd av organiskt material under 
flera år, eller om det mera ytliga grundvattnet har en lång 
uppehållstid i området 

För att man på sikt ska minska växtnäringsläckaget av 
både fosfor och kväve krävs ett jordbruk i balans där man 
utnyttjar de fosforreserver som finns upplagrade i marken 
och räknar med tillskott och avgång av kväve till luften i 
form av kvävefixering och denitrifikation. Det gäller att 
inte skapa ett överskott av fosfor i marken eller att få ett 
grundvatten som är anrikat på kväve. 

I ett 40-årigt perspektiv visade sig markens fosforbalan-
ser vara ett enkelt sätt att bedöma de långsiktiga effekterna 
av en bättre anpassad gödsling, trots att sådana markbalan-
ser inte har ett direkt samband med fosforläckaget och inte 
heller tar med tidsaspekter eller hydrologiska förhållanden 
i marken. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tålmo-
digt och långsiktigt arbete faktiskt ger effekt. 
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Ulén, B., Johansson ,G.  Kyllmar K., Stjernman Forsberg L, Torstensson, 
G. 2014. Lagged response of nutrient leaching to reduced surpluses at the field 
and catchment scale. Hydrological Processes (under tryckning). 

Y Här mäts vattenföringen och näringsinnehållet i en kulvert från försöksområdet. För fosfor brukar man ha som en tumregel att 90 
procent av läckaget kan ske från 10 procent av arealen under 1 procent av tiden. 
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