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Sammanfattning 
I denna rapport presenteras ett enkelt verktyg för att, inom ett avrinningsområde, identifiera 
riskområden för transport av fosfor från åkermark till öppet vatten genom ytavrinning och 
vattenerosion. Verktyget innehåller också förslag på strategier för att nå fram till ett praktiskt 
åtgärdsarbete för att förhindra läckage. Som bakgrund finns även en genomgång av de processer 
som transporterar fosfor från källområdena till öppna vattendrag. 
 
Verktyget är uppbyggt i sex steg, där de fyra första stegen är inriktade på att identifiera 
riskområden och de två sista på åtgärdsarbetet. Identifieringen av riskområden sker genom en 
förhållandevis enkel beräkning som bygger på landskapets topografi (flödesackumulering) och 
utgår från Lantmäteriets laserskannade höjddata. Baserat på denna beräkning skapas både 
riskområden i form av polygoner samt en klassning baserad på resultatet inom vald 
klassningsenhet. Med klassningsenhet menas här ett geografiskt avgränsat delområde inom 
avrinningsområdet t ex fastighet eller, vilket vi förordar, delavrinningsområde. Denna 
riskklassning kan vara till hjälp för att prioritera var inom avrinningsområdet arbetet bör 
inledas, och kompletteras sedan med tillgänglig information om jordart, öppna vattendrag och 
kulvertar. Vidare innehåller verktyget information om hur man tar fram lämpliga kartor inför 
fältbesök hos brukarna. Med hjälp av fältobservationer och erhållen information från brukarna, 
och eventuellt i samråd med en rådgivare, görs sedan en åtgärdsplan. I rapporten presenteras 
även en sammanställning av olika möjliga åtgärder med koppling till den del i 
transportprocessen de är lämpade att motverka. 
 
Verktyget kan även definieras som ett arbetssätt till vilket vi knutit aktuell kunskap och tekniska 
möjligheter. Enkelheten i vissa delmoment kan naturligtvis diskuteras och t.ex. kräver såväl 
GIS-arbetet som framtagandet av ett åtgärdsförslag en grundläggande kunskap inom respektive 
arbetsfält. Flera av delmomenten kan utvecklas vidare och utvecklingsarbete pågår gällande 
t.ex. riskklassning av topografin samt möjligheten att lägga till en klassning efter jordens textur. 
Ett viktigt delmoment som bör utvecklas är även den praktiska möjligheten att genomföra 
åtgärder med eller utan hjälp av miljöstöd. I detta arbete är lantbrukarna mycket viktiga. Deras 
praktiska kunskap och lokala kännedom om hur man kan anpassa åtgärder till var unik 
brukningsenhet är mycket värdefull. Här kvarstår ett viktigt utvecklingsarbete för att få fart 
genomförandet av åtgärder när det gäller reduktion av fosfortransport från åkermarken.  

Inledning 
Föreliggande rapport med tillhörande leverans av digitalt material har tagits fram på uppdrag av 
Region Halland. Arbetet utgör en del i ett LOVA-projekt med inriktning på metodutveckling för 
att åtgärda övergödningsproblem. Uppdragets viktigaste punkt har varit att ta fram ett ”verktyg” 
som på ett enkelt sätt kan identifiera områden med stor risk för fosforförluster till ytvatten via 
ytavrinning och vattenerosion inom ett avrinningsområde. Vidare har ingått att översiktligt 
beskriva de åtgärder som kan vara aktuella för att minska dessa förluster. För att exemplifiera 
hur verktyget kan tillämpas har Edenbergaåns avrinningsområde i Laholms kommun utgjort 
pilotområde. Det övergripande syftet med verktyget är att det skall kunna tillämpas inom 
kommunens miljötillsyn som ett hjälpmedel för att så kostnadseffektivt som möjligt minska 
fosforförluster till ytvatten inom vattenförekomster som inte uppnår god vattenstatus med 
avseende på fosfor. 
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Fosforförluster till ytvatten – en översikt 

Förluster inom ett avrinningsområde 
Den fosfor som transporteras i vattendragen har olika ursprung. Generellt kan dessa delas upp i 
tre olika källor. Dels den naturliga bakgrundshalten som finns i vattnet oavsett mänsklig 
(antropogen) tillförsel, och dels det fosfor som kommer från punktkällor såsom, 
avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Dessutom tillförs fosfor genom markläckage. 
Markläckagets storlek är till stor del kopplat till markanvändningen och de högsta halterna per 
ytenhet kommer från jordbruksmarken. I ett specifikt avrinningsområde kan man räkna ut en 
källfördelning mellan olika källor. Detta finns grovt beräknat för de flesta större 
avrinningsområden i Sverige och går att hitta t ex via SMHI:s vattenweb1. Mängden punktkällor 
kan variera, transport från marken kan ske genom olika processer beroende på markanvändning, 
naturgivna förhållanden, brukningsmetoder m m. Varje avrinningsområde är unikt och 
åtgärdsstrategier bör anpassas till detta. I denna rapport kommer vi, utifrån Edenbergaåns 
avrinningsområde, att fokusera på det markläckage som sker via ytavrinning och vattenerosion i 
åkermarken. 

Markförluster 
De faktorer som påverkar fosforförlusten från en åker till vattendraget kan delas in i källfaktorer 
och transportfaktorer. Källfaktorer skall beskriva hur mycket lättillgänglig fosfor som kan 
transporteras från olika delar av jordprofilen. Transportfaktorerna skall beskriva vilka 
transportprocesser (se figur 1) som är mest aktiva i ett område utifrån de naturgivna 
förhållandena (klimat, topografi och jordarter), samt transportvägar (närhet till vattendrag, 
förekomst av ytvattenbrunnar, täckdikning, skyddszoner m m). 
 
På senare år har fosforförluster från jordbruksmark uppmärksammats allt mer, inte minst p.g.a. 
övergödningsproblematiken i Östersjön och den stora åtgärdssatsning som genomförs med 
anledning av BSAP2 och vattendirektivets målsättningar m m. Rapporterna ”Fosforförluster från 
mark till vatten”3, ”Fosfor från jordbruksmark till vatten - tillstånd, flöden och motåtgärder i ett 
nordiskt perspektiv”4, ”64 åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus”5 samt ”Fosforförluster 
från jordbruksmark – vad kan vi göra för att minska problemen”6 ger bra sammanfattningar om 
kunskapsläget i Sverige. Övergripande slutsatser och egna slutledningar från ovanstående 
rapporter kan förenklat sammanfattas: 
De transportprocesser (vattenerosion, ytavrinning, översvämningar, infiltration eller makropor-
flöde) som styr hur fosfor förflyttar sig från åkermarken till vattendragen är olika och vilket 
transportsätt som dominerar kan variera stort beroende på geografiska förutsättningar och 
väderleksförhållanden i ett avrinningsområde. Förutom de processer, som transporterar fosfor 
från jordbruksmarken, finns även erosion i vattendragen som en fosforkälla. 
 
  
  

                                                      
1 http://vattenweb.smhi.se 
2 Baltic Sea Action Plan, Avtal om åtgärder för Östersjön mellan länderna inom HELCOM 
3 Ulén B., 2005, Fosforförluster från mark till vatten, Naturvårdsverket, Rapport 5507 
4 Bergström L., Djodjic F., Kirchmann H., Nilsson I, Ulén B., 2007, Fosfor från Jordbruksmark 
till Vatten – tillstånd, flöden och motåtgärder i ett nordiskt perspektiv, Rapport MAT 21 nr 2/2007, SLU  
5 Malgleryd J., Albertsson B., Folkesson Ö., de Maré L., 2008, 64 åtgärder inom jordbruket för god 
vattenstatus, Jordbruksverket Rapport 2008:31 
6 Bergström L., Linder J., Andersson R., 2008, Fosforförluster från jordbruksmark – vad kan vi göra för 
att minska problemet? Jordbruksinformation 27-2008. Jordbruksverket.  
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Figur 1.   Schematisk bild över transportprocesser som påverkar transport av fosfor till vattendragen. 

 
De kemiska processerna som styr i vilken form fosfor förekommer och hur fosfor rör sig mellan 
olika kemiska bindningar (löst, partikelbundet, organiskt bundet) är komplexa och inte helt 
kända, vilket förklaras utförligt i Bergström et al 20077.  
 
Vilka processer, såväl kemiska som fysiska, som styr fosfortransporten kan förändras genom 
påverkan av väderlekssituationer, såsom t ex utfrysning av fosfat från växtmassan, förändring av 
jordens aggregatstabilitet vid tjällossning samt markens infiltrationskapacitet vid tjäle. Även 
utbredningen och läget för de områden som bidrar till transport av fosfor från åkermarken kan 
variera beroende på intensiteten i vädersituationen (Sharpley et al 20088). 
 
Komplexiteten i de kemiska och fysiska processerna och deras känslighet för olika väder-
förhållanden gör att det krävs en stor mängd detaljerad indata för att modellera fosfortransporten 
eller beräkna ett riskindex. I ovan refererade rapporter understryks att åtgärdsförslagen måste 
göras med stor eftertänksamhet eftersom målkonflikter kan uppstå då åtgärder för att minska 
transporten via en process kan öka transporten via en annan. Som exempel nämns att en gräs-
klädd skyddszon som skall öka sedimentationen av yteroderad jord samtidigt kan innebära ökad 
utfrysning av fosfat. Ett annat exempel gäller minimerad plöjning (direktsådd) som ger ett 
skydd mot vattenerosion men kan öka förekomsten av makroporer och därmed öka transporten 
av fosfor genom markprofilen.  
 
Studier av de olika fysiska processernas betydelse bör sannolikt utföras i olika skalor beroende 
på vilken process man vill studera. Transportprocesserna genom markprofilen (makroporflöde 
och infiltration) är mer beroende av fysiska och kemiska förhållanden i fält/markprofilskala och 
kräver ingående fakta om jordens kemiska innehåll och hydrauliska egenskaper. Vattenerosion, 
ytavrinning samt risk för översvämning av jordbruksmark är mer beroende av landskapets 
topografi, som starkt påverkar de hydrologiska förhållanden inom avrinningsområden och bör 
därför studeras med vattendelare som begränsande enhet.  
 
Kalibrering av såväl modeller, som riskindex för beräkning av fosforförluster, görs oftast mot 
befintliga mätdata. I fältskala finns relativt många och långa tidsserier med flödesproportionell 
                                                      
7 Bergström L., Djodjic F., Kirchmann H., Nilsson I, Ulén B., 2007, Fosfor från Jordbruksmark 
till Vatten – tillstånd, flöden och motåtgärder i ett nordiskt perspektiv, Rapport MAT 21 nr 2/2007, SLU 
8 Sharpley A., Kleinman P., Heathwaite L., Gburek W., Weld J., Folmar G., 2008, Integrating 
Contributing Areas and Indexing Phosphorus Loss from Agricultural Watersheds, J. Environ.Qual. Nr:37 
sid. 1488-1496 
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provtagning, medan man i avrinningsområdesskalan oftast har att förlita sig på 
stickprovstagning. Fosfortransporten till ytvatten brukar ibland beskrivas som att ”90 % av 
fosforförlusterna kommer från 10 % av arealen under 1 % av tiden”.  Stickprovtagning innebär 
att man riskerar att missa de korta intensiva flöden som ger de största transporterna i 
vattendragen och därmed de tillfällen då transportprocesserna via ytavrinning, vattenerosion och 
översvämningar sannolikt är mest aktiva. Transporttillfällen när dessa processer är som mest 
aktiva (t ex regn och snösmältning på tjälad mark) förekommer inte heller varje år utan kanske 
snarare vart 5 - 10 år och är beroende i vilken klimatzon man befinner sig.  Dagens modeller bör 
därför kalibreras mot mätresultat från flödesproportionell provtagning med avrinningsområden 
som geografisk avgränsning under långa tidsserier för att man ska få en rättvis bild av när och 
var de största transporterna sker, vilket t ex framförts i Ekstrand et al. 20099. 
 
Frågan om vilken process som har störst betydelse för transporten av fosfor från ett avrinnings-
område under lång tid är svår att hitta svar på i litteraturen och, mot bakgrund av vad som sagts 
ovan, antagligen svårt att räkna ut innan befintliga modeller är kalibrerade mot flödesdata av 
hög kvalitet. 
 
Förutom vad som framhållits ovan har vi även frågan om fosforns växttillgänglighet, d.v.s. 
vilken form av fosfor som verkligen bidrar till övergödning. Löst fosfor och fosfat är direkt 
biologiskt tillgängligt. Växttillgängligheten av fosfor i dräneringsvatten uppges variera mellan 
0-58 %. Partikulärt fosfor kan ha så låg direkt tillgänglighet som 5 %, men kommer den från ren 
ytjord är i medeltal 20 % tillgängligt. Beroende på i vilken miljö den partikulära fosforn 
sedimenterar kan med tiden sekundära processer göra även en del av denna fosfor tillgänglig för 
växter. 

Vattenerosion och ytavrinning från åkermark 
Eftersom denna studie fokuserar på att kartera riskområden för ytavrinning och vattenerosion, 
gör vi här en kortfattad beskrivning av ytavrinning och de olika former av vattenerosion som 
kan förekomma i den svenska åkermarken. Den allmänna beskrivningen har hämtats ur Alström 
och Bergman 199110 om inget annat anges.  

Ytavrinning och olika typer av vattenerosion 
Vid vattenerosion transporteras jordpartiklar med hjälp av regndroppar eller ytavrinnande 
vatten. Regndroppserosion är en viktig erosionsprocess i tropiska klimat medan den i 
tempererade klimat har en underordnad betydelse. Ytavrinning uppstår vid två olika situationer, 
dels som Hortons ytavrinning, då nederbördens intensitet överstiger jordens 
infiltrationskapacitet (t.ex. vid intensiva åskregn) och dels som mättad ytavrinning, vilket bildas 
i områden där grundvattenytan når upp till markytan (eller tjälen gör den ogenomtränglig) och 
omöjliggör infiltration (t ex vid perioder av långvarigt regn, snösmältning på tjälad mark). Det 
ytavrinnande vattnets förmåga att lösgöra, transportera och deponera partiklar är framförallt 
beroende av dess hastighet som i sin tur beror på flödets mäktighet (tillrinningsområdets storlek 
m.m.), sluttningens lutning och vegetation eller andra hinder i dess väg. 

                                                      
9 Ekstrand S., Persson T., Wallenberg P., 2009,Tillgängliga modellverktyg för beräkning av belastning, 
åtgärdseffekt och retention – kväve och fosfor. IVL Rapport B1915 
10 Alström K., och Bergman A., 1991 Vattenerosion i sydsvensk jordbruksmark, Licentiatavhandling, 
Lunds Universitets Naturgeografiska Institution, Rapporter och Notiser Nr 73 
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Det ytavrinnande vattnet ger upphov till ytavspolning (sheeterosion) som ofta koncentreras till 
rännilar. Det sediment som lösgörs via ytavspolning och rännilserosion (rillerosion) transpor-
teras främst i rännilarna. När rännilarna koncentreras till svackor uppkommer kraftigare 
erosion, kallad temporär ravinerosion (ephemeral gully erosion). Till skillnad från 
rännilserosion, vars exakta läge kan variera, återkommer oftast temporär ravinerosion i samma 
lägen i terrängen. Detta innebär att den jord som sedimenterat vid ett tillfälle kan transorteras 
vidare vid nästa tillfälle med ytavrinning. I denna rapport kommer vi att använda vattenerosion 
som samlingsnamn för de olika erosionsformer som beskrivits ovan. I figur 2 illustreras de olika 
formerna av erosion som kan uppträda i svensk åkermark. 

Figur 2.   I bilden till vänster kan man se exempel på rännilserosion som övergår i temporär 
ravinerosion och i bilden till höger ses temporär ravinerosion som medför att ytavrinnande vatten och jord 
transporteras vidare ner i ett dike. 

Styrande faktorer för ytavrinning och vattenerosion i åkermark 
De faktorer som påverkar var och när ytavrinning, och därmed rännilserosion och temporär 
ravinerosion, uppträder kan sammanfattas: klimat, topografi, jordens egenskaper, förekomst av 
dränering, vegetationstäckning på marken samt faktorer som påverkar ytavrinningens möjlighet 
att ta sig vidare genom ett jordbrukslandskap (brukningsmetoder, landskapselement mm).  

Väderlek 

Tillfällen med vattenerosion i svensk åkermark förekommer företrädesvis under den period av 
året då åkermarken saknar växttäcke eller har en låg täckningsgrad, d v s från skörd i augusti-
september fram t o m april. Framförallt är det under perioder med långvariga regn eller vid 
tillfällen med snabb avsmältning av snö och tjälad jord som leder till vattenmättnad i jorden. 
Det skall också understrykas att transport via framförallt rännilserosion och temporär 
ravinerosion sker episodartat och återkomstperiodiciteten kan vara lång (flera år). Trots att 
tillfällena uppträder sällan kan de ha en stor betydelse för den totala transporten om man 
studerar den under flera år (se nedan under ”Transport av fosfor via ytavrinning och 
vattenerosion”).  
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Pilallé utmed markväg 

Stengärdsgård 

Temporär ravinerosion 

Temporär ravinerosion 

Höjdförhållanden 

Landskapets form och relief (höjdskillnader) har en stor betydelse för var vattenerosionen 
uppträder. Enkelt kan man uttrycka det så att erosiviteten hos det ytavrinnande vattnet ökar med 
ökad lutning, längre sluttningslängd, när det koncentreras i konkava (tvärprofil) svackor samt 
när det passerar konvexa (längdprofil) sluttningar. En annan faktor som påverkas av topografin 
är fördelningen av markvatten i lanskapet. I utströmningsområden, d.v.s. områden i topografin 
dit markvatten samlas, är möjligheten för ytavrinnande vatten att infiltrera sämre och därmed 
ökar risken för ytavrinning även av denna anledning. De topografiska lägen där både det 
ytavrinnande vattnets kraft är hög och infiltrationen, vid hög marvattenhalt, är låg sammanfaller 
till viss del. Detta sker framförallt i svackor som samlar vatten utmed sluttningens 
huvudriktning (d.v.s. konkav tvärprofil). Enligt en undersökning som gjordes av förekomsten av 
rännilserosion och temporär ravinerosion under tre år i Skåne (Alström och Bergman11) så är de 
topografiska förhållandena helt avgörande för var dessa typer av vattenerosion förekommer. 
Omvänt ger en sluttning som planar ut (konkav längdprofil) en möjlighet för ytavrinnande 
vatten att infiltrera och eroderad jord att sedimentera.  

Jordens egenskaper 

Jordens erodibilitet (erosionsbenägenhet) avgörs av hur lätt partiklar (både primärpartiklar och 
aggregat) kan lösgöras och hur lätt de sedan kan transporteras vidare. Hos partiklar mindre än 
0,06 mm (lera) begränsas erodibiliteten av kohesionskrafter och därför anses normalt de lättaste 
icke kohesionsjordarna (mjäla, mo/silt) som de mest erosionsbenägna. Men jordar med aggregat 
bildning kan i många fall ha minst lika hög erodibilitet. Aggregatstabiliteten minskar med 
minskat organiskt innehåll, minskad andel lera (< 30 %) samt vid de tillfällen då jorden är 
vattenmättad eller utsätts för upprepade frysning och upptining. En lerjord innebär dessutom en 
lägre infiltrationskapacitet, vilket gör risken för ytavrinning större.  

Figur 3.   Temporär ravinerosion fotograferad efter snösmältningen i mars 1987 i Kävlingeåns 
avrinningsområde i Skåne. Ytavrinning och vattenerosion stoppas i dessa exempel varken av en markväg 
eller av ett stengärde.  

                                                      
11 Alström K., och Bergman A., 1991 Vattenerosion i sydsvensk jordbruksmark, Licentiatavhandling, 
Lunds Universitets Naturgeografiska Institution, Rapporter och Notiser Nr 73 
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Landskapselement 

Hur långt den eroderade jorden kan transporteras beror naturligtvis på närheten till öppna 
vattendrag eller möjligheten att via ytvattenbrunnar ta sig vidare i kulvertsystem till vatten-
dragen. Hinder på vägen såsom vägar, stengärden, trädridåer, skyddszoner mm kan innebära att 
vattnet stoppas upp och den eroderade jorden sedimenterar. Av flygbilderna i figur 3 framgår 
dock tydligt att flöden av ytavrinnande vatten som orsakar rännilserosion eller temporär 
ravinerosion kan ta sig fram långa sträckor och även passera förbi hinder i landskapet.  
 

Figur 4.   Exempel på landskapselement som underlättar respektive motverkar uttransport av fosfor. Till 
vänster spår av stående vatten och uttransport via ytvattenbrunn. Till höger mindre rännilar där eroderad 
jord stoppas av en anlagd skyddszon.  

Dränering och brukningsmetoder 

Det ytavrinnande vattnets möjlighet att infiltrera genom markprofilen beror även till stor del på 
om marken är täckdikad och ansluten till större kulvertsystem. Större delen av den åkermark 
som ligger på tyngre jordar (d v s med en relativt hög lerhalt) är täckdikad. Kulvertsystemen och 
de där till kopplade täckdikningssystemen kan vara i mer eller mindre bra skick, vilket påverkar 
deras kapacitet att ta hand om det avrinnande vattnet. Generellt är dessa system dimensionerade 
för att klara i bästa fall ett 10-års regn, men ofta går systemen fulla även vid mer frekvent åter-
kommande högflödestillfällen. Stopp eller begränsningar i täckdikning eller större kulvertar 
leder ofta till ytavrinnande vatten vilket i sin tur leder till vattenerosion. Vanligt är att temporär 
ravinerosion ofta förekommer ovanpå större kulvertar som ligger i svackor i terrängen där det 
tidigare gått öppna vattendrag. Likaså är det viktigt att understryka att de ytvattenintag (oftast 
brunnar), som kan avleda det vatten som inte hinner infiltrera genom markprofilen, kan vara 
platser där yteroderad jord ofta når större kulvertsystem och därmed kan ta sig vidare till vatten-
dragen. En medveten strategi för att främja sedimentation och förhindra avledning av eroderad 
jord till kulvertsystemen är därför mycket viktigt (se vidare nedan).  
 
Brukningsmetoder såsom bearbetning, skördemetoder, val av gröda, tidpunkt för sådd och skörd 
påverkar jordens infiltrationsegenskaper. Tunga fordon med högt tryck kan ge packningsskador 
speciellt om de används under väderlekförhållanden då marken har dålig bärighet. Markpack-
ning kan försämra infiltrationen genom markprofilen avsevärt. Att behålla stubben över vintern, 
undvika höstsådd m.m. kan å andra sidan dels minska risken för markpackning och dels lämna 
ett växttäcke på markytan som skyddar mot erosion. Brukningsmetoder kan även påverka 
möjligheten för ytavrinnande vattnets flödesintensitet och möjlighet att koncentreras i rännilar. 
Den mikrotopografi som plogtiltor ger kan, om de läggs utmed höjdkonturerna, utgöra mini-
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terasser som bromsar vattnet. Denna åtgärd skall dock utföras med eftertanke eftersom den, om 
man inte följer höjdkurvorna exakt, även kan koncentrera ytavrinninande vattnet i t ex svackor. 

Transport av fosfor via ytavrinning och vattenerosion  

Samband mellan sedimenttransport och fosfortransport  

Sambandet mellan transport av sediment och fosfor bundet till partiklar är välkänt. Detta 
beskrivs bl.a. i en nyligen publicerad rapport inom ramen för sammarbetet SMED12. Här gjordes 
även en jämförelse mellan halten av fosfor bundet till jorden i ett avrinningsområde 
(källområde) jämfört med fosforhalten i det sediment som transporterades i vattendraget som 
området avvattnades till. Halterna av fosfor i partiklar transporterade i vattendraget jämfört med 
de som fanns i omgivande åkermark hade ökat med 2-4 gånger.  
 
När jorden lösgörs och transporteras genom erosion sker en sortering så att de finare partiklarna 
(större bindningsyta för fosfor) med lång sedimentationstid i högre grad når vattendraget. Av 
tabellen 1 framgår sedimentationstider för olika kornstorlekar i en jord. Av den kan man sluta 
sig till att jord som eroderas i ett område med sand som dominerande jordart sannolikt har en 
betydligt mindre risk för transport till ytvattnet än om erosionen sker i ett område som 
domineras av lerjordar. Detta bekräftas av resultat från SMED-rapporten där man jämfört 
dominerande jordart inom små avrinningsområden (de s.k. typområdena) med långvariga 
mätningar i tillhörande vattendrag. Högre andel lerjordar resulterade i högre halter/transporter 
av suspenderat material. Det ska dock tilläggas att transporten av eroderad jord med där till 
bunden fosfor även kan ske genom markprofilen, genom s.k. makroporflöde (se ovan under 
”Markförluster”). Höga halter av suspenderat material i ett vattendrag behöver därför inte 
automatiskt bero på erosion på ytan. 
 

Tabell 1. Sedimentationshastighet för olika kornstorlekar uppdelade efter Atterbergs kornstorleksskala. 

Partikeldiameter (mm) 
 

Praktisk benämning 
 

Sedimentationstid per m i 
stillastående vatten 

2-20 Grus 1 sek 
0,2-2 Sand 10 sek 

0,06-0,2 Fin Sand 2 min 
0,002-0,06 Silt 2 tim. 

0,0002-0,002 Ler 8 dygn 
<0,0001 Kolloider >2 år 

 

Utbredning av källområden för partikelbunden fosfor som transporteras till 
vattendragen  

Vi har inte funnit några studier på avrinningsområdesnivå där man kan se hur stor del av fosfor-
transporten i vattendragen som kommer från vattenerosion på ytan jämfört med erosion via 
makroporflöden eller i dikeskanter. Fler studier behövs av fördelning och den relativa 
betydelsen av fälterosion jämfört med flodbankserosion. Sannolikt är variationen stor mellan 
olika avrinningsområden beroende på landskapets topografi, jordart m.m., samt klimatiska 
förhållanden. Dessutom torde även vattendragens utformning ha en stor betydelse, där risken för 
kanterosion ökar med brantare lutning på vattendragens slänter. 
 
Hur stora delar av markytan inom ett avrinningsområde som bidrar med ytavrinnande vatten och 
sediment till vattendragen kan variera beroende på avrinningstillfällets mäktighet. Sharpley et al 

                                                      
12 Djodjic F., Hellgren S. Futter M, Brant M, 2012, Suspenderat material – transporter och betydelsen för 
andra vattenkvalitetsparametrar, på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten, SMED rapport Nr 102 
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200813 visar i en studie från norra USA att vid ett 10-årsregn (statistisk återkomstperiod på10 år) 
ökar den del av avrinningsområdet som bidrar med sediment och näring från 20 % till drygt 60 
% jämfört med de avrinningstillfällen som förekommer varje år. Detta samband har även 
påtalats i den ovan nämnda rapporten från SMED. Man fann här att mobilisering och transport 
av markpartiklar verkade vara kopplat till hur stort markvattenmagasinet var vid olika 
simuleringstillfällen, vilket tyder på ett samband mellan vattenmättnad i jorden och 
ytavrinnings- och erosionsprocesserna. Ett samband som innebär att dessa processer, vid 
tillfällen med hög vattenmättnad i jorden, förutom att intensifieras också äger rum inom större 
delar av avrinningsområdet. Hydrologiskt kan dessa områden definieras som potentiella 
utströmningsområden, och kan ofta lokaliseras med stöd av de topografiska förhållandena i 
landskapet. Dessa förutsättningar understryker att man bör genomföra åtgärder även med 
hänsyn till avrinningstillfällen som förekommer mindre ofta (t ex vart 10-år). En annan aspekt 
på sedimentutflödet från ett avrinningsområde är naturligtvis åkermarkens närhet till ett större 
öppet vattendrag. I ett längre tidsperspektiv kan jord och fosfor från övre delarna av ett 
avrinningsområde till slut nå det öppna vattendraget genom upprepade sedimentations och 
erosion tillfällen. Sannolikt är det dock de riskområden som har närmast till vattendraget, såväl 
via kulvert/dräneringssystem som direkt till det öppna vattendraget, som bidar med den största 
mängden fosfor och sediment även i ett längre perspektiv. Vårt förslag är därför att i första hand 
prioritera dessa områden.  

Transportvägar för partikelbunden fosfor från åker till ytvatten 

Av ovanstående framgår att vid vissa avrinningstillfällen bidrar stora delar av ett avrinnings-
område till uttransport av partikelbunden fosfor. Hur stor möjlighet till transport som finns inom 
ett avrinningsområde innan vattnet slutligen når ett större öppet vattendrag beror dels på hur 
snabbt den eroderade jorden sedimenterar, som i sin tur är beroende av flödesintensiteten i det 
ytavrinnande vattnet, och jordens kornstorlekssammansättning. När ytavrinningen koncentreas 
till rännilar kan höga flödesintensiteter förekomma.  Rännilar har en kort livslängd men en dags 
utflöde från en rännil kan vara i samma storleksordning (ca 5 kg Tot-P)14 som det årliga 
utsläppet från ett mindre reningsverk med ca 200-400 anslutna personekvivalenter15 eller den 
genomsnittliga årliga förlusten från drygt 10 ha åkermark.  
 
Intensiteten i flödet påverkas av hinder på vägen. Dessa kan gynna sedimentationen och dämpa 
flödesintensiteten. Förekomsten av t ex ett stengärde, en märgelgrav, en avgränsad sänka i 
landskapet eller en ytvattenbrunn med tillhörande dräneringssystem, kan vara avgörande för 
möjligheten för det ytavrinnande vatten att stanna upp och sedimentera eller rinna vidare till ett 
vattendrag. I denna skala är det därför omöjligt att ge generella åtgärdsförslag.  I de områden där 
det finns en karterad risk för ytavrinning och rännilserosion är det därför av stor vikt att förfina 
riskbedömningen genom att bedöma de lokala transportvägarna med hjälp av fältbesök. 
 
 

                                                      
13 Sharpley A., Kleinman P., Heathwaite L., Gburek W., Weld J., Folmar G., 2008, Integrating 
Contributing Areas and Indexing Phosphorus Loss from Agricultural Watersheds, J. Environ.Qual. Nr: 37 
sid. 1488-1496 
14 Alström T., och Wedding B., 2010, Riskområden för höga fosforförluster via ytavrinning och 
vattenerosion från åker. Rapport, Ekologgruppen, Länsstyrelserna i Skåne och Halland. 
15 Kävlingeåns Vattenkontroll 2009, Kävlingeåns Vattenvårdsförbund, Ekologgruppen 2010 
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Framtagning av förenklat verktyg för 
fosforförluster via ytavrinning och 
vattenerosion 

Tillgängliga metoder 
I såväl Sverige som Danmark och Norge har arbete gjorts för att ta fram fosforindex (P-index) 
för att peka ut riskområden för fosforförluster från jordbruksmark till ytvatten. En test av 
samtliga tre index på två svenska pilotområden har gjorts av Ekologgruppen16 på uppdrag av 
Jordbruksverket inom Greppa Fosforn. Utvecklingen av indexen har kommit olika långt i de 
olika länderna, men ett gemensamt problem är att de kräver mycket indata som inte finns lätt 
tillgänglig i Sverige. Inget av indexen uppfyller heller kravet på enkelhet. P-index är dock ett 
mycket bra hjälpmedel för att förstå alla de faktorer som påverkar transporten av fosfor från 
åkermarken och kan på brukarnivå vara en hjälp i arbetet med att finna de effektivaste 
åtgärderna. Tillämpningen av indexen kräver dock experthjälp. 
 
Det finns även mer generella modeller för att bedöma risken för fosforläckage från åkermark, 
t ex SMHI:s S-Hype17 modell som beräknar källfördelningen av näringsämnen för 
delavrinningsområden i Sverige. Denna modell är allt för generell för att kunna användas i 
rådgivningssammanhang eller som direkt underlag för åtgärdsarbete, men kan vara ett bra stöd 
för att välja ut de avrinningsområden som åtgärdsarbetet bör fokuseras i. 
 
Förutsättningarna i detta projekt har varit att ta fram ett förenklat verktyg för fosforförluster via 
ytavrinning och vattenerosion och att det ska kunna zooma in riskområden på ett enkelt sätt 
utifrån tillgänglig indata. Samtidigt ska det utgöra ett bra underlag för rådgivning direkt till 
brukaren. Vi har inte funnit någon tillgänglig modell eller metod som uppfyller dessa kvaliteter.  

Utgångspunkt för utformning av riskklassningsverktyg 
Vårt val av utformning av ett nytt verktyg har därför utgått ifrån följande: 

• Lättillgänglig digital indata är begränsad till höjddata, jordartsdata, markanvändning, 
hydrografi samt vissa större landskapselement (vägar m m). 

• Ovanstående genomgång av styrande faktorerna för fosfortransport bundet till 
jordpartiklar pekar på att källområden kan identifieras genom kartering av potentiella 
riskområden för ytavrinning och vattenerosion baserat på topografi, samt att jordarten 
har stor betydelse för hur långt partiklarna kan transporteras. 

• Övriga viktiga faktorer för fosfortransporten (PAL-tal, växtföljder, brukningsmetoder, 
dränering sedimentationsområden mm) finns inte tillgängligt som digital information 
och är dessutom faktorer som varierar över tiden och som brukaren av marken har bäst 
kännedom om. 

• Åtgärdsarbetet sker bäst i en dialog med brukaren, där en ökad kunskap om risken för 
fosfortransport och förutsättningar för genomförande av åtgärder har en möjlighet att ge 
en långsiktig och hållbar minskning av fosfortransporterna.  

 
Vi har med utgångspunkt från ovanstående valt att basera ”verktyget” på en digital klassning av 

avrinningsområden utifrån de naturgivna förutsättningar som det tillgängliga digitala materialet 
ger, d v s främst topografi, jordartsförhållanden och markanvändning. Som grund för 
klassningen och kartering av riskområden ligger en beräkning av risken för ytavrinning. 

                                                      
16 Alström T., och Wedding B., 2012,Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk 
jordbruksmark, Rapport, Ekologgruppen, Jordbruksverket (Greppa Fosforn) 
17 http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologi/s-hype-1.560 
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Beräkningen är en modifierad variant av den riskbedömning för ytavrinning som tagits fram i 
det danska fosforindexet18. Den digitala klassningen ger en anvisning om var riskområden för 
uttransport finns. Rådgivning och dialog med brukare kan sedan koncentreras till dessa 
områden.  

Riskbedömning med hjälp av tillgänglig digital data 

Lantmäteriets höjddata 
Lantmäteriets nya laserscannade höjddata (GSD Höjddata grid 2+, eller ny nationell 
höjdmodell, NNH) ger helt nya förutsättningar för att göra högupplösta modeller och 
beräkningar. Högupplösta höjddata är en mycket viktig komponent i många hydrologiska 
beräkningar, t ex för att modellera risken för ytavrinning. 

Hur används höjddata i verktyget 

Lantmäteriets höjddata utgör grunden för verktyget. Det är med utgångspunkt från dessa som 
riskområden tas fram. Risken för ytavrinning beräknas utifrån en höjdgrid (ett rutnät av höjder) 
som en flödsesackumulering. I korthet innebär detta att man utifrån varje gridcell (ruta) 
beräknar till vilken eller vilka grannceller vattnet kommer att fördela sig och cellerna tilldelas 
ett värde som motsvarar tillrinningsområdets storlek i just denna punkt. I verktyget används den 
färdiga riskkarteringen för att dels översiktligt välja ut riskområden i ett avrinningsområde men 
även som ett GIS-lager vid framtagning av de kartor som används vid fältbesök hos olika 
markägare. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur beräkningen utförs.  

Kort beskrivning av klassning av riskområden för ytavrinning och erosion  

 
Vid beräkningen kan man använda olika 
algoritmer för hur vattnet i en ruta 
fördelar sig till sina granrutor. Vi har 
använt en modell där vattnet från en ruta 
kan fördela sig till flera olika grannrutor,  
s.k. ”Flux decomposition”. I figur 5 visas 
en schematisk bild över hur samman-
räkningen görs i höjdgridden. I vår 
beräkning har de topografiska vatten-
delarna utgjort gräns för var ackumu-
leringen av rutor påbörjas. 
 
 
 
Figur 5.   Schematisk bild över hur 
tillrinningen till var ruta (cell) i höjdgridden 
beräknas. Tillrinningen är störst till de blå 
rutorna. 

 
Vidare kan man välja att göra beräkningen på den obearbetade höjdgriden eller på en höjdgrid 
som förbearbetats på så sätt att man har eliminerat alla sänkor (svackor som saknar utlopp). En 
beräkning på den obearbetade griden innebär att när ”vattnet” når en cell som ligger lägre än 
alla grannceller (d v s i en sänka) blir denna cell slutpunkt för tillrinningsområdet. I det andra 
fallet, där alla sänkor är eliminerade (igenfyllda), kommer vattnet hela tiden fortsätta att söka sig 

                                                      
18Heckrath G., Estrup Anderssen H., Rubeak G., Kronvang B. Kjaergaard C., Hoffman C.C, 2009, Et 
Web-baseret P-indeks som miljöplanleagningsredskap: del 1, Vand och Jord, årg. 16, Nr 2, s 44-48  
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ner mot den lägsta punkten i tillrinningsområdet. Skillnaden mellan dessa båda beräknings-
modeller (se figur 6) blir att i det första fallet (med oredigerad grid) får man fram fler 
riskområden i de övre delarna av avrinningsområdet. Det blir fler avbrott mellan riskområdena 
som kan ligga som ett pärlband längs botten av en svacka. I det andra fallet (grid med i förväg 
eliminerade sänkor) koncentreras riskområdena till de lägre partierna i avrinningsområdet. 
Riskområdena blir mer sammanhängande med en koncentration i tydliga svackor och längs de 
öppna vattendragen. 
 

 
Figur 6.   Exempel på skillnaden mellan riskområden (5 % högsta flödesackumulation) beräknade 
utifrån en obearbetad grid (blått raster) och en grid där sänkor har eliminerats (rött raster). Blå heldragen 
linje visar öppet vattendrag och gråa linjer är höjdkurvor med 1 m ekvidistans. 

Vi har valt att göra flödesackumulationsberäkningen på en oredigerad grid. Detta har vi gjort 
bl. a för att förenkla beräkningen, men vi anser också att det är en fördel att få med riskområden 
högre upp i avrinningsområdet, i alla fall om det är just ytavrinningen man vill fokusera på. De 
riskområden som tas fram med denna metod visar sig ofta även peka ut områden med stående 
ytvatten (Detta kan visserligen göras genom at räkna fram ett s.k. våthetsindex, men här får man 
det lite grand på köpet). 
 
Från den beräknade flödesackumulationen tas riskområden fram genom att välja ut de rutor med 
5 % högst flödesackumulation och göra om dem till sammanhängande områden med ett värde 
(vektorisera dem till polygoner). Vi har i tidigare studier19, 20 jämfört beräknade riskområden 
med fältobservationer där vi har karterat spår av ytavrinnande vatten och vattenerosion (samt i 
vissa fall även spår av stående ytvatten). Det har då visat sig att mellan 65 och 85 % av de 
gjorda fältobservationerna (i fyra olika försöksområden) sammanfaller med beräknade 
riskområden. Om man utökar riskområdena till att omfatta celler med de 10 % högsta 
flödesackumulationerna ökar träffsäkerheten till mellan 83 och 96 %.  

Jordartsinformation 
Jordarten är av mycket stor betydelse för bedömningen av erosionsrisk. För svensk åkermark 
finns heltäckande rasterdata i form av SGU´s jordarts kartor. Ett problem med SGU:s 

                                                      
19 Alström T., och Wedding B., 2010, Riskområden för höga fosforförluster via ytavrinning och 
vattenerosion från åker. Rapport, Ekologgruppen, Länsstyrelserna i Skåne och Halland. 
20 Alström T., och Wedding B., 2012,Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk 
jordbruksmark, Rapport, Ekologgruppen, Jordbruksverket (Greppa Fosforn) 
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PÅGÅENDE FORSKNING OCH KLASSNINGSARBETE 
Just nu pågår ett arbete med att i första hand klassa SGU:s jordartskarta i texturklasser. 
Kontakt: Gustav Sohlenius, SGU Uppsala 

 
På Jordbruksverket pågår framtagning av en karta över matjorden i åkermark i syd- och 
Mellansverige. Arbetet beräknas vara klart i juni 2013. 
Kontakt: Carina Carlsson-Ross, Jordbruksverket Jönköping 

 

jordartskarta, i samband med riskklassning för ytavrinning och vattenerosion, är att den 
beskriver jordarten i alven (på 0,5 m djup) och inte i matjorden. Dessutom beskriver den inte i 
tillräckligt hög grad jordartens textur. 
 
SGU har av Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att ta fram ett kartunderlag som anger 
åkermarkens erosionskänslighet och risken för höga fosforförluster. För tillfället arbetar man 
inom detta uppdrag främst med att anpassa sin jordartskarta för att fungera som underlag till en 
texturklassning av matjorden, se nedan.  
 
Över jordbruksmarken finns även en jordartskarta som ger översiktlig information om 
åkermarkens matjordslager. Just nu pågår dessutom ett projekt lett av Jordbruksverket där denna 
karta skall förbättras avsevärt genom provtagning av matjord i åkermark i syd- och mellan 
Sverige. Målsättningen är att denna information skall bli tillgänglig även i kartform. I nuläget 
finns dock inte jordartsinformation för matjorden i digital form med den upplösning som behövs 
för en detaljerad erosionsriskanalys. 
 
Arbeten har tidigare gjorts för att jämföra den jordartsinformationen från kartan/provtagningen 
av matjord och SGU´s jordartskarta. Sohlenius och Eriksson21 har undersökt skillnader i 
jordarternas textur mellan alv och matjord. På moränjordar visar det sig att överenstämmelsen 
mellan alvens och matjordens textur är relativt god. På vattenavsatta lerjordar (såväl glaciala 
som postglaciala) däremot visar det sig att lerhalten generellt är lägre i matjorden än i alven 
(vilket tolkas som att de översta sedimentlagren avsatts i en grundare vattenmiljö). Ett annat 
problem som kom fram i studien är att vissa jordar som på SGU:s kartor klassats som 
sandjordar vid texturanalys i själva verket visar sig vara lerjordar (d v s har en lerhalt > 5 %). 
Moränjordarnas lerhalt kan dessutom ha stora regionala variationer som inte framgår av 
karteringen. 

Hur används jordartsdata i verktyget? 

Jordartsdata kommer in i prioriteringsskedet och i rådgivningsskedet, på fältkartan. Det finns 
potential att ta med jordarterna i ett tidigare skede, i beräkningen av riskområden. Av 
anledningar som nämnts ovan är den befintliga jordartsinformationen inte utformade på ett 
sådant sätt att den i nuläget kan fungera som underlag för en enkel riskberäkning. Ambitionen 
med kartan som nu tas fram av Jordbruksverket och det arbetet som pågår på SGU är dock att 
samordna dessa arbeten för att kunna fungera som underlag till en erosionsriskanalys.  

Markanvändningsdata 
Jordbruksverkets blockdatabas kan med fördel användas för att avgränsa de delar av ett 
avrinningsområde där ytavrinnande vatten genereras och utgör en risk, d v s odlad mark. 
Jordbruksblocken är dock inte fritt tillgängliga och vi har inte heller haft tillgång till dem i detta 
uppdrag. Vi har istället gjort denna avgränsning med hjälp av markanvändningsskiktet i 
Lantmäteriets fastighetskarta. 

                                                      
21 Sohlenius G., och Eriksson J., 2009, Kan SGUs kornstorleksdata användas för modellering av utlakning 
och andra miljörelaterade frågeställningar?,  SGU-rapport 2009:7 
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DIKNINGSFÖRETAG I HALLANDS LÄN 
Dikningsföretag som finns registrerade i Hallands län finns digitalt hos länsstyrelsen, dels som 
ett GIS-skikt där man kan utläsa sträckning och arkivnummer men även som inskannade 
handlingar (ca 80 %, övrigt i pappersarkiv) med profilritningar och plankartor med 
båtnadsområden. För tillfället finns inte GIS-skiktet direkt tillgängligt på internet. Man kan dock 
beställa handlingar från länsstyrelsen. Kontakt: Bengt Johansson; tel. 035-13 21 85, mail: 

bengt.johansson@lansstyrelsen.se 

Hur används markanvändningsdata i verktyget? 

Fastighetskartans markanvändningsskikt har använts för att begränsa området (odlad åker) där 
ytavrinnande vatten genereras. Markanvändningsskiktet har också använts för att identifiera 
öppet vatten (vatten). Mindre vattendrag finns inte i markanvändningsskiktet utan i 
hydrografika linjeskiktet. 

Nederbördsdata 
Nederbördsmängd (och intensitet) påverkar förstås ytavrinningen. SMHI har nederbördsstatistik 
från sammanlagt ca 1500 stationer spridda över hela landet. Vi har jobbat inom små avrinnings-
områden där variationen i nederbörd är liten. Eftersom vårt verktyg utgår ifrån att göra en 
riskbedömning inom ett i förväg utvalt avrinningsområde finns inget behov av att tillföra 
nederbördsdata. Om man ska göra en riskkartering inom större avrinningsområden, eller ett 
större område som omfattar flera avrinningsområden, där det finns en stor skillnad i 
nederbördsmängd, bör man även ta hänsyn till nederbördsvariationen inom det studerade 
området.  

Hur används nederbördsdata i verktyget? 

Nederbördsdata används inte här. Om man har en differentierad årsnederbörd inom 
beräkningsområdet kan man, istället för att beräkna flödesackumulationen som 
tillrinningsområden (m2), multiplicera med årlig nederbörd och på så sätt erhålla en årlig 
hydrologisk belastning (m3) i varje cell. 

Övriga data 
Lantmäteriets fastighetskarta innehåller flera skikt med väsentlig information för bedömning av 
riskområden. En viktig faktor i riskbedömningen är närheten till öppet vattendrag. Vi har dock 
valt att inte ta hänsyn till denna faktor i själva beräkningen av riskområden, dels för att det är 
ytterligare ett moment som komplicerar beräkningen, men framför allt för att man då lätt kan 
missa riskområden i kulverterade delar högt upp i avrinningsområdet. Från vilka ytavrinnande 
vatten och eroderad jord kan ta sig vidare via ytvattenbrunnar. 
 
I de fall dikningsföretagens sträckning finns digitaliserade har man naturligvis stor nytta även av 
dessa. I några län finns digitaliserade dikningsföretag hos länsstyrelserna. 

Flygbilder kan man också ha mycket stor nytta av för att kunna göra observationer som annars 
kanske endast är möjliga att göra direkt i fält. Om man inte har tillgång till rektifierade ortofoton 
kan man naturligtvis göra observationer i flygbilder även via de karttjänster som finns fritt 
tillgängliga på internet (t ex Eniro och Hitta). 
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Förslag till enkelt verktyg 

Introduktion 
Vi har fokuserat på att ta fram ett lokalt användbart verktyg med utgångspunkt från grund-
läggande kunskap om processerna som styr transport av partikelbunden fosfor via ytavrinning 
och vattenerosion. I denna rapport testar vi verktyget inom Edenbergaåns tillrinningsområde. 
Verktyget använder så långt det är möjligt lättillgänglig klassningsbar digital indata. Detta 
innebär begränsningar samtidigt som det ger en generell tillämpbarhet till alla användare som 
har tillgång till lämplig GIS-programvara. Vidare har det även varit viktigt att anpassa verktyget 
till miljöarbetet på kommunal nivå där vi även förespråkar möjligheten att använda den kunskap 
och kostandsfria rådgivning som finns inom ramen för Greppa Näringen. Vi framhåller även 
vikten av den lokala kunskap som finns hos var enskild lantbrukare såväl när det gäller att 
bekräfta om/och var problemen finns som att hitta hållbara åtgärdsförslag som fungerar för var 
specifik brukningsenhet. Figur 7 ger en översiktlig bild över hur verktyget är uppbyggt och hur 
vi valt att presentera verktyget mer i detalj nedan. 

 
Figur 7.   Översiktlig bild över olika steg vid tillämning av fosforverktyget 

Sammanställ identifierade riskområden 
och möjliga åtgärder 
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Börja i rätt avrinningsområde 
Steg 1 i arbetet med verktyget innebär att man bestämmer sig för i vilket avrinningsområde 
åtgärdsarbetet skall börja. Beslutet tas med hjälp av tillgänglig kunskap och en expert-
bedömning inom den lokala miljöförvaltningen. En sammanfattning ges i figur 8. 

 
Figur 8.   Schematisk bild över steg 1 i verktyget. 

 
Varje avrinningsområde är unikt. Vår utgångspunkt är att man på såväl kommunal nivå som hos 
länsstyrelsernas Beredningssekretariat och de olika regionernas Vattenmyndigheter har relativt 
god kännedom om vilka avrinningsområden som har de högsta fosforförlusterna. Denna 
information finns även lätt tillgänglig via Vattenkartan i VISS22 (se exempel, figur 9). Där kan 
man t.ex. utläsa den ekologiska statusen i det aktuella vattendraget, men även belastning av 
enskilda ämnen såsom fosfor. 

 
Figur 9.   Exempel på utdrag ur VISS -vattenkartan. Kartan visar den aktuella tillståndsklassningen för 
Edenbergaån. 

  
En annan källa till information är SMHI:s vattenweb23 (se exempel, figur 10). Där kan man t.ex. 
ta reda på beräknad fördelning mellan olika föroreningskällor inom det aktuella 
avrinningsområdet. Dessutom finns, för relativt många avrinningsområden, ett 
provtagningsprogram för vattenkvalité som drivs av Vattenråd, Vattendragsförbund eller 
liknande. Edenbergaån tillhör Lagans Vattenråd (se exempel i figur 11). Via deras hemsida eller 
via databas på SLU kan man ladda ner aktuella provtagningsresultat.  

                                                      
22 VISS, Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lst.se 
23 www.vattenweb.smhi.se 

STEG 1  
 
 
 
 
 
 

Prioritera bland aktuella 
avrinningsområden med 
utgångspunkt från olika 
kunskapskällor 

Utnyttja känd kunskap 
• VISS, Länsstyrelsen 
• SMED-data/SMHI´s Vattenweb 
• Vattenkvalitétmätningar 
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Totalt brutto för hela avrinningsområdet (TGW) 

Kväve [kg/år] Fosfor [kg/år] 
Sjö 0 0 
Skog & Hygge 10596 134 
Myr 0 0 
Jordbruk 188364 2502 
Övrigt 101 1 
Enskilda avlopp 970 111 
Avloppsreningsverk 0 0 
Dagvatten 1026 49 
Industri 0 0 
Internbelastning 0 0 

  

 
Figur 10.   Exempel på information om Edenbergaåns avrinningsområde som kan fås via SMHI:s 
Vattenweb.  Information om beräknad källfördelning kan även fås för fem olika delavrinningsområden inom 
Edenbergaån. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.   Utdrag ur årsrapporten för provtagning av vattenkvalité inom Lagans avrinningsområde där 
Edenbergaån är ett av delavrinningsområdena. 

Med utgångspunkt från dessa olika informationskällor finns en god möjlighet att göra en 
prioritering mellan kommunens olika avrinningsområden så att arbetet med åtgärder kan 
fokuseras till de områden där det gör störst nytta. 
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Prioritera inom avrinningsområdet 
Nästa steg i arbetet med verktyget blir att ytterligare zooma in riskområden för att komma ner 
till den riktigt lokala skalan och välja ut de områden som bör prioriteras högst för 
åtgärdsarbetet. En sammanfattning av detta steg i arbetet ges i nedanstående figur. 
 

Figur 12.   Schematisk bild över steg 2 i verktyget. 

Utnyttja känd kunskap 
När man prioriterar vilken del av avrinningsområdet som arbetet bör inledas inom kan man välja 
att fånga upp ytterligare kunskap, t ex via lokala LRF-grupper, större dikningsföretag och 
vattengrupper med lokal förankring. Där kan finnas lokal kunskap om t ex vattendrag som ofta 
har höga sedimenttransporter (behöver rensas ofta) eller områden som ofta översvämmas 
och/eller har problem med vattenavledning. Detta kan även vara ett tillfälle att lokalt informera 
om, diskutera och förankra att man startar med arbetet kring att minska fosforförlusterna via 
ytavrinning och vattenerosion.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13.   Edenbergaån tillhör Smedjeåns 
avrinningsområde och här finns en vattendragsgrupp 
som redan nu fått information om det pågående 
arbetet med detta verktyg. 

  

STEG 2 
 
  
 
 

Finns det delavrinningsområden med 
större uttransport av fosfor än andra? 

Utnyttja känd kunskap: 
• Vattenkvalitetsmätningar 
• Lokal kunskap via 

dikningsföretag, vattenråd, 
Vattengrupper, LRF-
grupper 

Genom för en riskkartering: 
• Genom för en beräkning 

risk m.h.a. höjddata eller 
anlita GIS-expert 

• Gör en klassning av 
avrinningsområdet efter 
t.ex. fastighetsgränser 
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EXPERTHJÄLP KAN BEHÖVAS 
För att genomföra detta steg av verktyget krävs god kunskap hur man arbetar med geografisk 
information i en GIS-programvara. Detta gäller främst hantering och analys av höjddata för att 
kunna genomföra den beräkning av flödesackumulation som beskrivs ovan, se ”Lantmäteriets 
höjddata”. Men även för riskklassningen och framtagning av andra GIS-skikt, som sedan 
används för att framställa t.ex. fältkartor m.m., kan hjälp behövas. Den beskrivning vi gett 
ovan, se ”Riskbedömning med hjälp av tillgänglig digital data”, bör kunna fungera som hjälp 
för att avgöra om denna kompetens behöver sökas utifrån. Från en konsult med rätt kompetens 
och erfarenhet av denna typ av GIS-analys kan man då beställa t.ex. ett GIS-lager med risk-
karterad mark, se figur 14 samt ytterligare klassade lager utifrån lämplig klassningsenhet, se 
figur 15. 
 
De framtagna GIS-lagren används sedan för framställning av fältkartor där även andra GIS-
lager från fastighetskartan m.m. kan läggas till, se exempel i figur17 nedan. 

Genomför en riskkartering och klassning 
Kartering av riskområden görs enligt den princip som beskrivits i tidigare kapitel 
(”Riskbedömning med hjälp av tillgängliga data”). Det kan dock vara svårt att utifrån en karta 
med riskområden (se figur 14) avgöra var inom avrinningsområdet det finns anledning att 
prioritera.  
 

 
 
Figur 14.   Edenbergaåns avrinningsområde med beräknade riskområden för ytavrinning. Röda områden 
har högst risk med ett tillrinningsområde på över 6000 m2. Röda områden är de 5 % som har de högsta 
flödesackumulationerna i Edenbergaåns avrinningsområde. I de blå områdena bedöms risken för 
ytavrinning som låg.  
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För att underlätta en prioritering kan man göra en klassning baserad på flödesackumulations-
beräkningen. Klassningsenheten (polygonen) vi har använt i detta fall är fastighet (enligt 
lantmäteriets fastighetskarta, se figur 15). Vi tycker egentligen inte att detta är en lämplig 
klassningsenhet eftersom fastighetsgränserna ofta inte utgör några naturliga topografiska 
gränser. Den stora variationen i fastigheternas storlek gör dessutom att klassningsresultatet kan 
bli något missvisande. En betydligt bättre klassningsenhet är delavrinningsområden. Om man 
har tillgång till ett verktyg där delavrinningsområden kan modelleras (t.ex. utifrån höjdgriden) 
rekommenderar vi detta.  

Figur 15.   Exempel, över Edenbergaåns tillrinningsområde, på hur en riskklassning kan se ut efter 
klassindelning av risken för ytavrinning, med fastigheter (överst) respektive delavrinningsområden 
(nederst) som klassningsenheter. 

 
Klassningen är gjord så att vi inom varje enhet (fastighet alternativt delavrinningsområde) har 
räknat fram ett medelvärde av beräknad flödesackumulation (tillrinningsområden) för rutorna 
inom enheten. Vi har sedan delat in enheterna i 5 klasser med klassgränser vid 500, 1000, 1500 
samt 3000 m2.  
 
Den erhållna klassningen kan användas som stöd när man väljer ut vilka områden som ska 
prioriteras. Dock bör man vara mycket försiktig med att peka ut specifika fastigheter. En hög 
riskklass innebär förvisso att det med stor sannolikhet kan finnas problem inom fastigheten, 
men i ett åtgärdsarbete är det viktigt att se på var lämpliga åtgärder kan göras inom delavrin-
ningsområdet.  
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Förbered fältbesöket 
Innan man kan genomföra detta moment i verktyget bör man ha inhämtat baskunskap kring de 
faktorer som påverkar tranporten av fosfor via ytavrinning och vattenerosion, eftersom arbetet 
kräver ett visst mått av expertbedömning. I den inledande delen av denna rapport görs en 
sammanfattning av de faktorer som påverkar själva transportprocessen. Vi rekommenderar att 
man tillgodogör sig denna information samt fördjupar kunskapen via den referenslitteratur som 
anges. I detta skede är det även viktigt att ha en viss baskunskap gällande källans betydelse 
(jordens kemiska egenskaper, påverkan av olika gödslingsmetoder, PAL-tal m.m.) även här 
finns andra rapporter, artiklar m.m. som ger en bra grund.  

Figur 16.   Schematisk bild över steg 3 i verktyget 

Ta fram fältkartor 
För pilotomåret Edenbergaån och arbetet inom ramen för detta uppdrag levereras de digitala 
lager (GIS-skikt) som vi föreslår att en fältkarta bör innehålla. I figur 17 finns en schematisk 
bild över exempel på olika skikt som kan sammanställas till kartor i ett lämpligt GIS-program.  

Anpassa fältkartan efter egna önskemål 

Man kan naturligtvis välja att ha flera olika typer av kartor med sig ut i fält. Andra lager som 
kan vara bra att lägga som bakgrund är t ex fastighetskartan med vägar, bebyggelse m.m. och 
information om dikningsföretag. Om man har flygbilder över det aktuella området kan även 
dessa utgöra en bra bakgrund. Skalan anpassar man själv efter vad som är lämpligt. Vi 
rekommenderar dock inte en mindre skala än 1:5000 som underlag vid själva fältbesöket. De 
olika kartor, som presenteras i figurerna på kommande sidor, ger exempel på olika 
kombinationer av GIS-skikt. Tänk på att fältkartan även skall kunna användas för att lägga in 
observationer i fält.  

Ta fram en översiktskarta 

Förutom en fältkarta över den aktuella fastigheten rekommenderar vi att man även tar med en 
översiktskarta över det/de tillrinningsområden som den aktuella fastigheten tillhör (se figur 19). 
Översiktkartan är lämplig som underlag för förståelsen för vattentransporten till och från den 
aktuella fastigheten. Orsakerna till eventuella problem med ytavrinning och vattenerosion 
och/eller möjligheten för det ytavrinnande vattnet att nå vattendragen kan vara beroende av de 
förhållanden som råder i andra delar av tillrinningsområdet än på den aktuella fastigheten (se 

STEG 3 
 
 
 

Förbered fältbesöket för utvalda fastigheter/små delavrinningsområden. Färdigställ 
fältkartor. Förfina klassningen/ gör en expertbedömning genom att studera 
jordartsinformation, flygbilder, närhet till vattendrag, dikningsföretag m.m. 

Fördjupa din kunskap innan fältbesöket: 
• Ta fram fältkartor i olika skalor och med 

olika information efter eget önskemål 
• Gör en expertbedömning av det aktuella 

området 
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FASTIGHETSKARTAN 

HÖJDINFORMATION 

JORDARTSINFORMATION

RISKKARTERING 

DIKNINGSFÖRETAG

EGEN KARTA 

 

avsnittet ”Vattenerosion och ytavrinning från åkermark”). Förståelsen och kunskapen om detta 
är avgörande för ett bra åtgärdsarbete inom den fastighet man för tillfället fokuserar på.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 17.   Schematisk bild över olika skikt som kan användas för att skapa de underlagskartor som 
behövs till fältbesök och andra bedömningar av det riskområde man valt att arbeta med. 

Gör en översiktlig expertbedömning innan fältbesöket 

Innan fältbesöket är det bra om man lär känna den aktuella fastigheten utifrån det kartunderlag 
som finns tillgängligt.  
 
I detta ingår att sätta sig in i hydrologiska förutsättningarna via översiktkartan med 
tillrinningsområde. Finns det öppna vattendrag? Finns det dikningsföretag med större kulvertar? 
Var ligger den aktuella fastigheten i delavrinningsområdet? Tar den emot tillrinning från andra 
marker ligger den i anslutning till öppna vattendrag o.s.v. Denna kunskap är t.ex. viktig för att 
kunna resonera kring möjligheter till uttransport från riskområden och om risken påverkas av 
tillrinning från andra fastigheter. 
 
Vidare är kännedom om jordartsfördelningen inom området viktig. En bedömning av jordarten 
ger en möjlighet att förfina riskbedömningen utifrån hur lätt den lösgjorda jorden kan ta sig 
vidare till vattendragen. I avsnittet ”Transport av fosfor via ytavrinning och vattenerosion” 
sammanfattar vi betydelsen av jordart för uttranport av jord och fosfor. I figur 20 ger vi exempel 
på hur man kan resonera kring jordartens betydelse och visar hur risken väsentligt ökar p.g.a. 
jordarten inom ett riskområde.  
 
Förutom jordart och hydrologi kan det vara bra att ta reda på hur många fastighetsägare som är 
berörda inom tillrinningsområdet till den aktuella fastigheten. Har man information om odling 
och brukningsmetoder är det bra, men detta är naturligtvis kunskap som man lika gärna kan 
tillgodogöra sig vid fältbesöket. 
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Figur 18.   Den översta kartan visar en riskklassning baserad på fastighetsgränser. I figuren visas 
exempel på en fältkarta som kan framställas från de GIS-skikt som finns tillgängliga för Edenbergaån. I 
denna karta ligger SGU:s jordartskarta i botten. På detta lager har ett skikt med höjdkurvor samt skikt med 
riskområden samt fastighetsgränser lagts. Den aktuella fastigheten är markerad med en rödstreckad gräns 
och har klassats som höriskområde i den övre kartan. 
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Figur 19.   . Den översta kartan visar en riskklassning över Edenbergaån baserad på små 
delavrinningsområden med ett utsnitt av tillrinningsområdet (vattendelaren är rödstreckad). till området 
som visas i figur 18. I denna karta är fastighetsgräns brun och övriga GIS-skikt är höjdkurvor, riskområden, 
öppet vatten samt vattendrag.  
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Figur 20.   I figuren visas exempel på en fastighet inom Edenbergaåns avrinningsområde där det finns 
område med risk för ytavrinning och vattenerosion. Överst är tillrinningsområdet till fastigheten markerat 
(röd streckat) och på den nedersta kartan är delar av tre olika fastigheter med riskområden förstorade. I 
textrutan ges exempel på en expertbedömning utifrån jordarten på de aktuella fastigheterna. 

 

I kartan till vänster kan man se 
att riskområden för ytavrinning 
och vattenerosion (streckat 
raster) sammanfaller med 
områden som utgörs av glacial 
lera (gult). Om denna jord 
lösgörs är risken hög för att den 
når vattendraget eftersom 
lerpartiklar i vatten tar minst 8 
dygn på sig för att sedimentera. 
(I områden som domineras av 
sandig jord reduceras denna tid 
till någon minut och risken för att 
jorden och därtill bunden fosfor 
når vattendraget minskar 
väsentligt). Slutsatesen blir att 
det karterade området utgör ett 
verkligt riskområde för 
fosforförluster. Förutsättningar 
för åtgärder behöver klargöras. 
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STEG 4 
 

Gör en fältvandring tillsammans med brukaren/brukarna inom det utvalda 
området. Prioritera perioden mellan höst- och vårbruk gärna efter snösmältning 
eller långvariga regnperioder då spår av ytavrinning och vattenerosion ofta är 
synliga i åkermarken. 

Verifiera, kompletter och diskutera: 
• Verifiera riskklassningen med iakttagelser i fält 
• Komplettera med lokal fakta 
• Diskutera åtgärder med brukaren 
• Föreslå en Greppa Rådgivning (11b) 
• Utnyttja befintligt rådgivningsmaterial 

Genomför fältbesök 
Fältbesöket har syftet att verifiera riskklassningen, informera brukaren samt komplettera 
kartinformationen med iakttagelser i fält och information om brukning m.m. 

 
Figur 21.   Schematisk bild över steg 4 i verktyget 

Verifiera och komplettera fältkartan 
Vid fältvandringen bör fokus vara inriktat dels på möjligheten för ytavrinnande vatten att ta sig 
vidare till ytvattendrag från den aktuella fastigheten, och dels på möjligheterna att genomföra 
åtgärder som kan anpassas till odling och landskapsgivna förutsättningar i området. 

Lantbrukaren har detaljkunskapen 

Vid besök hos brukaren är det viktigt med den dokumentation och kunskap om bruknings-
arealen som var enskild markägare har. Ofta finns tillgång till markkartor med uppgift om 
fosfortal (PAL), jordart och dränering. Brukaren har dessutom oftast en god kännedom om de 
delar av åkermarken som har problem med vattenavledning eller sedimentation i diken, brunnar 
eller rör. Denna kunskap är en mycket viktig indirekt vägledning till platser där risken för 
uttransport av fosfor via ytvatten kan vara stor. Även lägen för olika landskapselement såsom 
stengärdsgårdar, märgelgravar m.m. kan vara avgörande för om det ytavrinnande vattnet, och 
den jord som transporteras med detta, stannar på vägen eller förs vidare mot ett öppet vatten-
drag. Ytterligare en viktig del av analysen är att dikutera de växtföljder som finns i bruknings-
enheten. En vall på rätt ställe kan avsevärt minska risken för erosion medan en potatisodling där 
tunga maskiner har packat jorden kan ge ökad ytavrinning på markerna nedströms.  

Notera lokal fakta 

Den digitala information som kartorna grundar sig på är begränsad och måste kompletteras i 
fält. Vid fältvandringen bör man vara uppmärksam på följande: 

• Hur stora är problemen med ytavrinning inom den befintliga fastigheten, d v s stämmer 
riskkarteringen? – verifiera de karterade riskområdena 

• Om/när det är problem med ytavrinning hur tar sig vattnet vidare? Finns det öppna 
vattendrag eller ytvattenbrunnar – markera dessa. Hur är statusen på dräneringen? 

• Hur brukas marken inom riskområden idag? – finns det möjlighet att ändra på 
tidpunkter för bearbetning av jorden, val av gröda, skiftesgränser för att minska risken 
för erosion och ytavrinning – notera nuläget och diskutera möjliga förändringar. 
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• Finns det landskapselement som kan förstärkas eller utnyttjas för att minska 
uttransporten av jord och fosfor? – notera lägen för trädridåer, stengärdsgårdar, 
vägbankar, märgelgravar, dammar, träddungar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22.   Exempel på information som bör noteras och frågeställningar som kan tas upp vid 
fältvandring. 

 
Figur 23.   Exempel på hur en fältkarta kompletterats med lokal information såsom läge för 
ytvattenbrunnar, större kulvert, ett mindre öppet vattendrag, spår av ytavrinning och vatten erosion samt 
aktuella skiftesgränser. 

Kan trädridån fungera 
för sedimentation?  

Kan dräneringen ledas in i märgelgraven 
för att dämpa flöden och öka 
sedimentationen? 

Kan man behålla stubben i 
svackan under vintern?  

Kan 
erosionen 
förhindras, 
sedimen-
tationen 
förbättras 
innan 
vattnet når 
brunnen?  

Ytvattenbrunn 
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Ta reda på mer fakta om tillrinningsområdet 

Avrinningsförhållandena i det delavrinningsområde/de delavrinningsområden som den aktuella 
brukaren verkar inom, d v s tillrinningsområdet till den aktuella fastigheten påverkas oftast av 
uppströms liggande marker. Genom analys av höjdförhållanden och inhämtad kunskap om 
täckdikningssystem och dikningsföretag kan dessa områden avgränsas (se figur 24). Om den 
aktuella fastigheten, som i exemplet, ligger långt ner i ett tillrinningsområde finns en risk att 
åtgärder inom själva fastigheten inte räcker. Åtgärdsarbetet bör då om möjligt genomföras i hela 
tillrinningsområdet. Naturligtvis kan detta vara tidskrävande och komplicerat då det kan inne-
fatta många olika brukare. Men en gemensam plan för att öka infiltrationen, öka möjligheten för 
sedimentation och förhindra ytavrinning och vattenerosion kan i vissa fall vara nödvändig för att 
nå ett verkligt resultat. Vid fältbesöket bör man därför även, för hela delavrinningsområdet, ta 
reda på:  

• Hydrologiska förutsättningar såsom; storleken på tillrinningsområdet, avvattning inom 
området, d v s öppna vattendrag, kulvertar och täckdikningssystem  

• Odling inom området; dominerande grödor och växtföljder 
• Brukningsmetoder/aktuella brukare 

Figur 24.   I kartan syns i övre vänstra hörnet den fastighet som fältkarterats i figur 23, samt riskkarterats 
i figur 18. Fastigheten ligger i nedre delarna av ett ca 300 ha stort tillrinningsområde (svart streckat) med 
ca15 fastigheter varav 90 % är åkermark och det finns drygt 1 km öppet vattendrag.  
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STEG 5 
 
 
 
 
 

Sammanställ resultatet från fältbesöket i nya GIS-skikt. Lägg in 
resultat av hur väl riskklassningen stämde. Komplettera kart-
informationen med landskapselement m.m.  

Ta fram ett underlag för åtgärdsarbetet: 
• Komplettera med resultat från rådgivning 
• Uppdatera fältkartan med lokala iakttagelser från fältbesöket 

Sammanställ identifierade riskområden och åtgärds 
möjligheter 
Det finns många olika typer av åtgärder för arbetet med att minska fosforförlusterna via 
ytavrinning och vattenerosion. Bra sammanfattningar finns i Jordbruksverkets senaste rapporter 
i ämnet 24, 25. Resultat från aktuell forskning redovisas även regelbundet i faktablad publicerade 
genom Greppa Näringen26.  
 

Figur 25.   Schematisk bild över steg 5 i verktyget 

Komplettera med befintliga rådgivningsmöjligheter 
Inom ramen för Greppa näringen finns en rådgivningsmodul Fosformodulen (11B)27. I denna 
ingår växtnäringsrådgivning samt rådgivning kring åtgärder för att minska transport via andra 
transportvägar (makroporflöde och infiltration) men även rådgivning kring åtgärder för att 
minska fosfortransport via ytavrinning och erosion. Vårt förslag är att man så långt möjligt 
utnyttjar denna rådgivningsmöjlighet och på så vis kan förstärka fosforverktyget. I figur 26 ges 
exempel på det rådgivingsmaterial, för åtgärder mot ytavrinning och erosion, som finns 
framtaget inom ramen för Greppa Näringen. Resultatet av rådgivningen används sedan som 
underlag till den lokala åtgärdsplanen. Med kunskap om lokal information från fältbesök samt 
rådgivning revideras fältkartan. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                      
24 Malgleryd J., Albertsson B., Folkesson Ö., de Maré L., 2008, 64 åtgärder inom jordbruket för god 
vattenstatus, Jordbruksverket Rapport 2008:31 
25 Bång M. m fl., 2012, Jordbruket och vattenkvaliteten-kunskapsunderlag om åtgärder, Jordbruksverket, 
Rapport 2012:22 
26 /www.greppa.nu/…sök t ex fosfor, åtgärder. 
27 www.greppa.nu/medlem/radgivningsbesok/faltet/fosforstrategi.4.32b12c7f12940112a7c800032063.htm 
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Figur 26.   Exempel på 
utdrag ur 
rådgivningsbroschyr med 
åtgärder och 
rekommendationer för att 
förhindra ytvattenerosion. 
Broschyren är framtagen 
av Greppa Näringen och 
kan erhållas från 
Jordbruksverket. 

 
 
Figur 27.   Exempel på hur en fältkarta kompletterats med lokal information såsom läge för 
ytvattenbrunnar, större kulvert, ett mindre öppet vattendrag, spår av ytavrinning och vatten erosion samt 
aktuella skiftesgränser. 

Börja med åtgärdsarbetet 
Med utgångspunkt från den diskussion och kunskap om lokala förhållanden som erhållits vid 
fältbesöket är nu målsättningen att ta fram en lokal åtgärdsplan. Planen bör i första hand gälla 
den aktuella fastigheten och i andra hand, om behov finns, även tas fram för hela det aktuella 
tillrinningsområdet. 

Figur 28.   Schematisk bild över steg 6 i verktyget 

 

STEG 6 
 
 
 

Med utgångspunkt från den sammanställda informationen 
från fältbesöket, kompletterande rådgivning samt ytterligare 
diskussioner med brukaren/brukare görs ett åtgärdsförslag 

Gör ett åtgärdsförslag: 
• Anpassa åtgärdsförslaget efter lokala förutsättningar  
• Färdigställ ett åtgärdsplan i överenskommelse med 

brukaren/brukarna 
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Utgångspunkter för ett anpassat åtgärdsförslag 
Det övergripande målet med åtgärdsarbetet är att ytavrinning och vattenerosion i åkermarken 
inte ska resultera i en uttransport av jord och därtill bunden fosfor till vattendragen. När väl de 
finaste jordpartiklarna har nått så långt, se bilderna i figur 29, är det mycket svårt att få dem att 
sedimentera. Istället för en generell redovisning av tänkbara åtgärder vill vi här trycka på vikten 
av att både anpassa åtgärder till lokala förutsättningar och till vilken del av transport processen 
(ytavrinning, lösgörande av jord samt sedimentation) som åtgärden motverkar/ gynnar. På så vis 
kan man förebygga en uttransport genom åtgärder i hela det tillrinningsområde som påverkar 
riskområdena. Under rubriken ”Transport av fosfor via ytavrinning och vattenerosion” har vi 
sammanfattat vilka fysiska/naturgivna förutsättningar som förstärker eller minskar risken för 
uttransport inom ett riskklassat område. I tabell 2 redovisas även vilka åtgärder som är bäst 
lämpade med hänsyn till vilken del i transportprocessen som de främst påverkar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 29.   Exempel på sedimenttransport i vattendrag. 

Gör en lokal åtgärdsplan i samarbete med brukaren 
I nedanstående tabell har olika typer av åtgärder sammanställts. Med utgångspunkt från övrig 
rekommenderad litteratur samt den lokala kännedom som fältbesök och kontakt med brukaren 
gett kan en lokal åtgärdsplan för den aktuella fastighten tas fram. I figur 30 ges exempel på hur 
en sådan kan se ut, tillämpad på den fastighet som redovisats ovan genom de olika stegen i 
verktyget. För en del av åtgärderna finns det möjlighet att utnyttja befintligt miljöstöd och/eller 
miljöinvesteringsstöd, men för många av de föreslagna åtgärderna finns inte denna morot för 
tillfället. I nästa stödperiod (startar 2014), kan en viss förenkling av t ex stödet för anpassade 
skyddszoner bli aktuellt. Men när det gäller nya stödformer finns endast tvåstegsdiken med som 
förslag. Vi vill understryka att de åtgärder som presenteras nedan främst påverkar transport 
processen och inte tar hänsyn till källan för fosfor, t ex PAL-tal och gödselstrategier. 
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Tabell 2. Sammanställning över olika åtgärder som rekommenderas för att minska ytavrinning och 
erosion i syfte att minska uttransporten av fosfor från åkermark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 30.   Exempel på hur en 
lokal åtgärdsplan kan se ut över 
en fastighet med riskområden för 
ytavrinning och vattenerosion. 

Vilken del av 
transport 
processen? 

Var i del 
Området? 

Syfte Hur 
Vilken åtgärd 

Finns 
miljöstöd? 

Uppkomst av 
ytavrinning 

Hela  Ökad infiltration Se över dräneringen 
Minska markpackningen 
Kalkfilterdiken 

NEJ 

Uppkomst av 
ytavrinning 

Hela  Minska 
koncentration av 
ytavrinnande vatten 

Konturplöjning 
Anpassad växtföljd  
Undvik höstharva 
Undvik sen potatisskörd 
Minska markpackningen 

NEJ 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
NEJ 

Uppkomst av 
ytavrinning 

Hela Förbättrad 
aggregatstruktur 

Strukturkalkning 
Inblandning av stubb 

NEJ 
NEJ 

Lösgörande av 
jord 

Risk 
områden 

Förhindra erosion Anpassade skyddszoner 
Vårbearbetning 
Behåll stubb 
Vallodling 

JA 
JA 
NEJ 
JA 

Sedimentation Hela Öka sedimentations 
möjligheter 

Avskärande diken NEJ 

Sedimentation I lokala 
strategiska 
lägen 

Öka sedimentations 
möjligheter 

Fångdammar för fosfor 
Anpassade skyddszoner 
Behåll och förstärk olika 
landskapselement 

JA 
JA 
NEJ 

Sedimentation Vattendrag
en 

Öka sedimentations 
möjligheter 

Tvåstegs diken 
 

NEJ 
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Avslutande kommentar 
I föreliggande rapport har vi försökt att ta fram ett enkelt verktyg. Verktyget kan även definieras 
som ett arbetssätt till vilket vi knutit aktuell kunskap och tekniska möjligheter genom att 
tydliggöra olika delmoment som ingår för att nå ända fram till en åtgärdsplan. Enkelheten i 
vissa delmoment kan naturligtvis diskuteras och t.ex. kräver såväl GIS-arbetet som 
framtagandet av ett åtgärdsförslag en grundläggande kunskap inom respektive arbetsfält. Flera 
av delmomenten kan utvecklas vidare och utvecklingsarbete pågår gällande t.ex. riskklassning 
av topografin samt möjligheten att lägga till en klassning efter jordens textur. Ett viktigt 
delmoment som bör utvecklas är även den praktiska möjligheten att genomföra åtgärder med 
eller utan hjälp av miljöstöd. I detta arbete är lantbrukarna mycket viktiga. Deras praktiska 
kunskap och lokala kännedom om hur man kan anpassa åtgärder till var unik brukningsenhet är 
mycket värdefull. Här kvarstår ett viktigt utvecklingsarbete för att få fart på genomförandet av 
åtgärder när det gäller reduktion av fosfortransport från åkermarken.  
 
 
 
 
 


