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SUMMARY 

Åkerströmmen is a water drainage area just north of the city of Stockholm. This area 
has for some time had problems with nutrient losses which reach the nearby Baltic 
Sea and contribute there to considerable eutrophication. 
One of the Swedish governments environmental targets is zero eutrophication. This 
has lead to new initiatives to reduce the leakage of both nitrogen and phosphor from 
Åkerströmmen. 
Approximately 30% of the total land area is agricultural land and this is responsible 
for up to 70% of the phosphor leakage from Åkerströmmen. Phosphor exists here in 
either dissolved or in particulate form. The form in which phosphor exists in nature, 
dissolved or in particulate form, determines the process by which it frees itself and 
gets transported further. The type of remedial actions that can be taken are thus very 
much dependent on weather the majority of phosphor is dissolved or in particulate 
form. The correcting measures that can be used differ also in that some offer only 
short term remedies while others give results over a longer period. 
The best solution has often also an aspect of time and placement. For example, up to 
90% of phosphor losses can come from 10% of the land area during 1% of a given 
time frame. This can present a challenge when determining just when and where the 
most suitable corrective should be employed. 
At the same time, the correct assessment of specific risk areas is a powerful aid in 
quickly and effectively introducing corrective measures to minimize leakage of Nutri-
tional elements. 
This thesis deals with the problems that result from the leakage of phosphorus from 
farming land. The problems associated with eutrophication are considered as well as 
the problem of phosphorus being a limited natural resource while at the same time 
one which plant and human survival are completely dependent upon. 
Different corrective measures that can be used to minimize phosphor leakage, from 
both dissolved and particulate phosphor, are described. 
A field study has been carried out i Kyrkån, a part of Åkerströmmen. The results indi-
cate that elevated concentrations of phosphor exist there. Recommendations for how 
to combat this, including the use of phosphorus traps, more effective use of existing 
wetlands, and increasing the width of the unfarmed strip beside agricultural ditches 
has been given.   
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SAMMANFATTNING 

I norra Stockholm ligger avrinningsområdet Åkerströmmen. Området har under en 
längre tid haft stora närsaltsförluster som når Östersjön och bidrar därmed till den 
övergödning som sker. Ett av Sveriges miljömål är ”ingen övergödning” därför läggs 
nu resurser på att minska läckaget av både kväve och fosfor inom Åkerströmmen. 
Nästan 30% av den totala ytan är jordbruksmark, denna kan stå för upptill 70% av 
fosforläckaget inom Åkerströmmen. Fosfor kan förekomma som löst eller partikulärt 
bunden, detta avgör processen på vilket sätt fosforn lösgörs och därefter transporteras 
bort från åkermarken. Beroende på om majoriteten av fosforn är löst eller partikulärt 
bunden kommer därför olika åtgärder för att minska fosforläckaget för, att vara mer 
eller mindre effektiva. Effekten av olika åtgärder skiljer sig också från att vara lång- el-
ler endast kortvarig. Upp till 90% av förlusterna av fosfor kan ske från 10% av ytan 
under 1% av den totala tiden. Detta utgör en svårighet, att avgränsa och optimera in-
satserna i både tid och rum. Samtidigt, om riskområden identifieras ges en fantastisk 
möjlighet att temporärt sätta in extra åtgärder för att minska läckaget av näringsäm-
nen.  
Detta arbete belyser de problem som kan orsakas av det näringsläckage som sker från 
jordbruksmark. Dels övergödningsproblematik men också de problem som kan upp-
stå om fosforn tar slut. Det finns en begränsad mängd fosfor i världen, samtidigt är 
det ett ämne som både växter och människor är beroende av för sin överlevnad. Olika 
åtgärdstyper beskrivs för att minska fosforförlusterna av såväl löst som partikulärt 
bunden fosfor.  En fallstudie har utförts i Kyrkån, ett delavrinningsområde i Åker-
strömmen. Här har konstaterats förhöjda halter av fosfor. Förslag om att bygga fos-
forfällor, effektivisera den redan anlagda våtmarken i Stolp-Ekeby samt att utöka 
avståndet mellan åkers- och dikeskanter har getts.  
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ABSTRACT 
Fosfor är ett näringsämne som alla växter, djur och människor är beroende av. Ett 
välkänt problem är övergödning som kan leda till döda sjöar och hav med låg biodi-
versitet. Dessutom är fosfor ett ämne som möjliggör de jordbruksmetoder som vi idag 
förlitar oss på. Vad händer om denna ändliga resurs blir en bristvara och starkt be-
gränsar produktionen av mat? Det skulle framförallt drabba de redan utsatta och fat-
tiga länderna. Vi ska använda den fosfor som behövs för att bedriva jordbruk men 
göra vad vi kan för att minska förlusterna. Upp till 70% av fosforförlusterna i Åker-
strömmen härstammar från jordbruksmark, där halterna på många ställen är så pass 
höga att de enligt naturvårdsverkets klassificering benämns som ”extremt höga halter” 
av fosfor. Åtgärder behövs i detta område, och i många andra liknande områden i Sve-
rige och världen.  Fler och bättre åtgärder behövs som inte bara är klimatsmarta utan 
även ekonomiskt försvarbara.  

Key words: Fosforreducerande åtgärder; Yterosion; Utlakning; Skyddszon; 
Våtmark; Fosforfällor. 

 

  

Figur 1 a. Orkestaby, en av platserna för fallstudie (Norrman, 1 991 ). 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Syfte 
Detta examensarbete har till syfte att undersöka urlakning av fosfor från 
åkermark, att belysa de problem som uppstår till följd av fosforläckage 
samt att beskriva åtgärder för att minska läckaget, detta behandlas i den 
första delen av uppsatsen. 
Norr om Stockholm ligger avrinningsområdet Åkerströmmen. I uppsat-
sens andra del kommer detta områdes fosforstatus att studeras, framför-
allt kommer läckage som härrör från jordbruksmark att behandlas. En 
fallstudie utförs inom ett mindre område, som kan anses typiskt för 
Åkerströmmen (Figur 1a). Fallstudien har till syfte att med hjälp av upp-
satsens första del samt undersökningar i laboratorium, undersöka och 
fastställa om det finns förhöjda halter av fosfor i det vatten som rinner 
från åkermarken. Slutligen skall ett förslag om åtgärder för detta område 
ges. 

1.2. Frågeställning 
Finns förhöjda fosforhalter i området för provtagning? Om det gör det, 
finns det några tänkbara orsaker och framför allt, finns det några bra lös-
ningar? 

1.3. Bakgrund 
Åkerströmmen är idag ett avrinningsområde med stor påverkan av när-
saltsläckage. Området bidrar även till ökade fosforhalter i Östersjön. Re-
dan 1979 skrevs en rapport av Vallentuna vatten, med en tillhörande åt-
gärdsplan gällande kommunens ytvatten. Vissa av åtgärderna som 
föreslogs då är fortfarande idag aktuella som förslag till förbättringar av 
ytvattnet. Då liksom nu konstaterades eutrofieringsproblem på många 
platser i området. 1993 blev startskottet för ytterligare undersökningar i 
Åkerströmmen. Länsstyrelsen i Stockholms län påbörjade detta år en 
undersökning av vattenkvalitet och närsaltstransport i åkerströmmen. 
Gunno Renman, KTH gjorde året därpå en förstudie i området som be-
handlade Ekoteknologisk dagvattenhantering i Åkersberga och rening av 
Åkers kanal. 1995 tillkom även Enroths recipientkontroll 1990-1994. 
Med stöd av dessa rapporter skrevs en ny åtgärdsplan, denna gång för 
hela Åkerströmmen. Tyvärr har denna ej tillämpats till fullo, och pro-
blemen med eutrofiering i Åkerströmmen kvarstår (Renman, 2010). 
2010 skrevs ett förslag till åtgärdsplan på uppdrag av Österåkers och Val-
lentuna kommun (Renman, 2010). Denna har det senaste året väckt in-
tresse för Åkerströmmen igen. Arbete inom kommunerna tillsammans 
med Länsstyrelsen i Stockholm pågår förnärvarande och även Lantbru-
karnas riksförbund i Vallentuna planerar åtgärder för att förbättra vat-
tenkvaliteten. De uppgifter angående fosforläckagets storlek som finns 
att tillgå i Renmans rapport är baserade på de undersökningar som gjor-
des på 90-talet eller på SMEDs datasimuleringar. Denna rapport skall ge 
ett tillskott av mätdata och analyser av de faktiska förhållandena i områ-
det. Materialet skall vara ett bidrag till det arbete som nu skall påbörjas i 
området.  

2. METOD  

Första delen i denna uppsats är en litteraturstudie till vilken information 
har inhämtats från vetenskapliga uppsatser, rapporter från statliga myn-
digheter samt kurslitteratur. Generella råd vad det gäller jordbrukbruks-
metoder och fakta kring dessa har också lästs. 
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Del 2 av uppsatsen är en praktisk tillämpning av de kunskaper som erhål-
lits i del 1. För att komplettera de fakta som redan erhållits, med inform-
ation specifikt för detta område har två intervjuer genomförts med lant-
brukare i området. Förutom faktakunskaper har det i denna del även 
krävts besök i fält där provtagning genomförts. Fosfatfosfor, totalfosfor, 
pH, konduktivitet, turbiditet och fosforns löslighet i markvattnet har 
mätts på labboratorium. Flödesmätningar har gjorts vid vissa utvalda 
platser.  
Fosfatfosfor halterna i proven undersöktes genom att proven filtrerades 
med Sartorius filter, 0,45 mikrometer och de analyserades därefter i en 
Aquatec 5400 analyzer. Totalfosforhalten mättes också i Aquatec 5400 
analyser, dessförinnan upphettades proven i en autoklav. PH mättes med 
pH-meter. Konduktiviteten undersöktes med WTW Multiline P4. Turbi-
diteten mättes med en turbidimeter. Fosforns löslighet i markvattnet 
mättes genom att jordproven fick stå i skakmaskin 24 timmar. Därefter 
filtrerades provet med 0,45 mikrometers Sartorius filter. För mer detalje-
rat förfarande för mätning av totalfosfor och fosforns löslighet i mark-
vattnet se bilaga 1. 
Flödesmätningar utfördes med volym-tid metoden och Vattenhastighet-
genomströmningsarea metoden. Se bilaga 2. 

3. DEL 1 FAKTA BAKGRUND 

3.1. Fosfor, så förekommer det i naturen 

3.1.1. Fosforns kretslopp 
Fosfor är ett naturligt ämne som framförallt förekommer i mineralet 
Apatit och Fosforit. Andelen fosfor i jordskorpan är ca 0.08 %. Vid vitt-
ring av berggrunden kommer fosforn att frigöras till marken. Detta oor-
ganiska fosforn kan tas upp av växter. När växterna dör bildas förna och 
ur denna kan en viss mängd organiskt fosfor återgå till marken som fos-
fat. Resten kommer att återföras med hjälp av mikroorganismer som kan 
omvandla organiskfosfor till oorganisk, detta så att näringsämnet på nytt 
kan tas upp av växterna (Renman & Gustafsson, 2009). 
Brukande av jorden stör detta kretslopp. Genom att avlägsna växter vid 
skörd, som sedan inte återgår till jorden genom förmultning gör att fos-
forn förflyttas från området, tyvärr ofta till vattendrag, sjöar och hav ge-
nom avloppsvatten.  
Fosfor kan även deponeras från nedfall. Utsläpp av fosfor i atmosfären 
kan ha antropogent ursprung exempelvis från förbränningsprocesser el-
ler komma från naturliga källor så som från pollen damm, från vinderos-
ion eller från vulkaner (Bergström et al., 2007) Betydelsen av fosfor från 
nedfall är omdiskuterad och därför nämns det bara i denna rapport. 

3.1.2. Fosfor för växterma  
Fosfor förekommer som både löst och partikulärt bunden. I underök-
ningar i centrala Sverige uppmättes den partikulärt bundna fosforn stå 
för 63% av fosforförlusten (Ulén & Persson, 1999). Växter tar upp löst 
fosfor framför allt som divätefosfatjoner (H2PO4-) men också vätefosfat-
joner (HPO42-).  Vilken av de olika formerna som finns tillgänglig beror 
av pH värdet. Både H2PO4

-  och HPO42-  är negativt laddade och binds 
därför lätt till järn och aluminium vid låga pH men även till kalcium om 
det är högt pH i marken. Det finns i marken flera ton svårlösligt fos-
for/ha men detta kan alltså inte växterna ta upp utan fosforn i mark-
lösningen får en ganska låg koncentration (Renman & Gustafsson, 2009). 
Bästa förhållanden för växtupptag av fosfor sker vid pH 5-7.2, då pH:t 
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ligger inom ett intervall som gör att så lite H2PO4-   som möjligt binds till 
järn, aluminium eller kalcium.  
Upptaget av fosfor sker genom rötterna, det är därför högst väsentligt 
huruvida rötterna är i kontakt med markvattnet, och hur detta flödar. 
Vid torka blir det svårt för rötterna att tillgodose sitt fosforbehovet me-
dan det blir lättare om det finns ett flöde av vatten i marken. Upptaget är 
så klart också beroende av hur mycket fosfor som finns löst i vattnet och 
hur mycket vatten växten tar upp. Förutom flödet är diffusion en väldigt 
viktig mekanism. Med diffusion menas att i detta fall att fosfatjonerna 
flyttar sig från en punkt med hög koncentration till en punkt med lägre. I 
praktiken är detta den viktigaste egenskapen eftersom fosfatjoner ”fylls 
på” runt rötterna när växterna tagit upp fosfor och möjliggör ytterligare 
upptag. Organiskt material nära rötterna är fördelaktigt ur flera aspekter. 
Kontakten mellan jord och rötter blir tätare, dessutom innehåller orga-
nisktmaterial mikroorganismer som kan bidra till att mer fosfor kan frig-
öras. Upptagningsförmågan hos rötterna i sig beror av olika faktorer. 
Kort sagt ger en större rotyta bättre förutsättningar för upptag av fosfor. 
Mycket rothår och symbios med mykorrhitza svampar ökar kontaktytan. 
(Huselius, 2009) 

3.2. Problem som orsakas av fosforläckage 
Problemen som uppstår till följd av fosforläckage kan delas in i två grup-
per.  

• Fosforbrist då den är en livsviktig, men ändlig resurs. 
• Övergödning av vattendrag, sjöar och hav 

Fosfor är en ändlig resurs, vilket kan skapa stora problem i framtiden. 
Alla växter och organismer är helt beroende av fosfor för både respirat-
ion, fotosyntes och andra muskel- och nervfunktioner. Fosfor är ett så 
kallat begränsande ämne och kan vara helt avgörande för vissa organ-
ismers överlevnad i en viss miljö.  Det finns inget annat ämne som kan 
ersätta fosfor (Renman & Gustafsson, 2009). Det råder visserligen delade 
meningar om hur fosfortillgängligheten ser ut i värden. Det är lämpligt 
att skilja på absolut och relativ brist. Absolut brist är när allt fosfor är slut 
och det inte finns någon mer fosfor att tillgå. Den relativa bristen är som 
man hör på namnet beroende av ett antal olika faktorer, ofta ekonomiska 
och tekniska. Fosforn kommer inte att försvinna i den bemärkelsen att 
den inte går att återfinna, frågan är om det är ekonomiskt eller ens tek-
niskt möjligt att exempelvis gräva upp fosfor ur havssediment. Det finns 
forskare som anser, att vår fosforutvinning som den ser ut idag, kommer 
att räcka 130 upp till några hundra år till. Det finns inga exakta siffror, 
varför det är extra viktigt med mer forskning inom området (Renman & 
Gustafsson, 2009). 
Övergödning av sjöar, vattendrag och hav kan vara mycket problema-
tiskt. Stora mängder fosfor har redan funnit sin väg ut i haven, exempel-
vis östersjön och orsakar där stora problem. Tillsammans med kväve 
kommer fosforn att bidra till algblomning, där cyanobakterier såkallade 
”blågröna alger” använder fosforn för massreproduktion. Dessa bakte-
rier kan sedan binda luftens kväve då de är kvävefixerande, detta medför 
att enbart cyanobakterier dessutom bidrar till ytterligare 400 000 ton 
kväve per år i Östersjön (Blomqvist & Gunnars, 2007). Övergödningen 
bidrar alltså till algblomning, som i sin tur kan orsaka syrefria bottnar. 
Detta gör att den biologiska mångfalden minskar då många arter inte kan 
leva under syrefria förhållanden. Förändringar i syrehalt på botten kan 
också medföra förändringar i sjö och havsbottensediment vilket gör att 
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olika ämnen kan frigöras. Forskare är eniga om att både fosfor och kvä-
veläckaget måste reduceras för att minska problemen i Östersjön 
(Blomqvist & Gunnars, 2007). 

3.3. Läckage av fosfor från åkermark  
Fosfor förluster från åkermark sker genom ytvatten eller dräneringsvat-
ten. I vissa fall även genom vinderosion. Det är viktigt att ta hänsyn till 
det naturliga flödet av fosfor, bakgrundsbelastningen. Förluster som sker 
från svensk åkermark ligger uppemot 0.4 kg/ha och år. Av detta är bak-
grundsbelastningen ca 0.03-0.1 kg/ha och år (Greppa näringen, 2010). 
Det är inte ovanligt att en liten del av åkermarken står för en stor del av 
förlusterna. Ofta sker detta även under en begränsad del av året. Detta 
skall naturligtvis utnyttjas vid planeringen av åtgärder för minskat läckage 
(Bergström et al., 2007).  
Det finns tre typer av högriskjordar där förlusterna av fosfor kan uppgå 
till 0.5-1.0 kg/ha och år. 

• Lerjordar; på grund av makroporer som orsakar stora flöden med  
höga hastigheter. 

• Siltjordar i backig terräng som utsätts för erosion. 
• Sandjordar med låg sorptionsförmåga. Dessa behöver mer gödsel,  

detta betyder också oftast större förluster (Ulén & Jakobsson, 2005). 

Figur 1b illustrerar flödet av fosfor mellan natur och samhälle. Förluster 
från åkermark sker både genom utlakning och ytavrinning men givetvis 
också genom skörd. Senare i texten beskrivs läckaget utifrån om det sker 
som yttransport (ytvatten) eller genom utlakning (dräneringsvatten). 
Samt beskrivning av vinderosion. 

3.3.1. Förluster genom yterosion 
Fosforn kan vara löst eller partikulärt bunden. Vilken typ som dominerar 
beror olika faktorer. Ett vatten med hög andel löst fosfor kan bero på att 
vattnet ytavrunnit på nygödslade åkrar eller att marken i sig är särskilt 
fosfor rik. Läckaget av den partikulärt bundna fosforn uppstår när jord-
partiklar följer med vattnet, och rinner av åkrarna. Detta sker främst vid 
snösmältning. Studier har visat att ytavrinningen är större i norra delarna  
 
av Sverige än i de södra. Detta beror troligen på att snösmältningen 
många gånger sker på fryst mark i norra Sverige (Bergström et al., 2007). 

Figur 1 b. Flöden av fosfor per 
hektar till och från mark/- 
växtsystem i Sverige baserade 
på litteratur uppgifter.  
(Bergström et a., 2007) 
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Vattenerosion kan indelas i två moment. Partikel lossnar på grund av 
mekanisk åverkan exempelvis rinnande vatten eller frysning. Denna par-
tikel måste sedan transporteras. Detta kan ske då regndroppar faller eller 
med rinnande vatten.  
Det finns tre grupper av erosion: 

• Yterosion - skikt av markytan som eroderas bort, sker jämt över ytan. 
• Rännilserosion – fåror och kanaler bildas. 
• Groperosion – stora mängder vatten med hög hastighet bildar kanaler i 

marken (Greppa näringen, 2010). 

Jordar med olika förutsättningar eroderas olika mycket. Det är väsentligt 
att veta nettonederbörden och hur vattnet sedan transporteras på åkrar-
na. För de områden som inom Åkerströmmen har en större lutning 
kommer sannolikt också fosforläckaget att vara större. Ytavrinningen 
ökar med ökad lutning.  Jordarten spelar också roll för erosionsbenägen-
heten. Likaså hur man brukar jorden och om man vidtagit åtgärder för 
att minska ytavrinningen (Greppa näringen, 2010). 

3.3.2. Förluster genom utlakning 
Jordarten spelar störst roll. Lerjordar kan generellt orsaka större läckage 
på grund av den inre friktionen i dess makroporsystem.  Vatten som blir 
stående på markytan kommer att med hög hastighet transporteras ner 
genom marken i makroporer. Makroporer kan vara sprickor, hålrum, 
växtrotkanaler och maskkanaler (Lundberg & Wellander, 2010). I dessa 
förflyttas vattnet väldigt snabbt, och utnyttjar liten del av den totala por-
volym som finns i marken. Detta gör att fosfor som vid normala flöden 
binds upp i marken nu strömmar med vattnet ut i diken. Det är svårt att 
säga om fosforn kommer från markytan, eller från erosion i markprofi-
len. Makroporer förekommer särskilt i lera, varför leriga jordar ofta har 
större problem (Greppa näringen, 2010). I lättare jordar kommer vattnet 
att flöda på bred front genom jorden. Detta innebär att det till skillnad 
från hos lerjordarna endast rör sig om löst fosfor som försvinner ut via 
täckdikena (Bergström, Linder & Andersson, 2008). I ett flackt jord-
brukslandskap svarar troligtvis läckage via täckdikningssystem för den 
största förlusten (Greppa näringen, 2010). Forskning har visat att utlak-
ningen av fosfor genom marken ligger på mellan 0,1 och 1,8 kg P/ha år. 
Utlakningen är störst i södra Sverige och lägst i norra Sverige. Ett medel-
värde för de svenska jordarna ligger på 0,23 kg P/ha år (Bergström et al., 
2007). 

3.3.3. Förluster genom vinderosion 
Partikeln kommer, liksom vid yttransport måsta lösgöras och sedan 
transporteras, därför kommer vinderosion endast vara aktuellt om det är 
en jord med små partiklar. Grovmo har störst förutsättningar för att 
transportera fosfor från åkermark. Ju fuktigare marken är ju mindre risk 
för vinderosion. Andra faktorer kan vara växtlighet, markytans utförande 
och naturligtvis turbulens och hastighet hos vind (Greppa näringen, 
2010). 

3.4. Åtgärder för att minska läckaget av fosfor från åkermark 
Eftersom 10 % av arealen för avrinningsområdet kan stå för 90 % av 
fosforförlusterna dessutom under 1% av tiden krävs att åtgärderna både 
är platsspecifika och fungerar den tid på året som är kritisk ur fosforläck-
agesynpunkt (Bergström et al., 2007). För att få bästa effekt av de åtgär-
der som genomförs bör således problemområden lokaliseras. Detta kan 
utföras genom att brukaren av jorden själv kan lokalisera områden där 
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problem som exempelvis stor ytavrinning förekommer. Komplement till 
detta kan också vara att använda ett så kallat riskindex. Kortfattat beräk-
nas risken genom att ta hänsyn både till risken för frigörandet av fosfor 
och till dess förutsättningar att transporteras.  
Åtgärder kan delas in i två grupper: 

• Åtgärder som syftar till att minska fosforläckaget, själva frigörelsen. 
• Åtgärder som syftar till att minska transporten av fosfor. 

Ulén och Jakobsson har sammanställt en lista med åtgärder för de tre 
jordtyperna som ansågs som riskjordar; leriga jordar (minst 15% ler) med 
stort makroporflöde, siltiga jordar med erosionsrisk och sandjordar med 
låg sorptionsförmåga. De har utvärderats utifrån hur stor reduktionsef-
fekt som har uppnåtts och om åtgärden ger lång- eller kortsiktig effekt 
(Ulen & Jakobsson, 2005). Listorna återfinns i bilaga 3. Som tabellerna 
visar, skiljer sig vissa åtgärders effektivitet hos de olika jordarna. Effekten 
skiljer sig även beroende på om marken har mestadels löst fosfor eller 
partikulärt bunden fosfor. Således finns skillnader i föreslagna åtgärder 
mellan de olika riskjordarna. Till exempel har tidig vårplöjning god effekt 
för både sandjordar och de siltiga jordarna medan åtgärden inte ens före-
slås för de leriga jordarna, då markpackningen skulle riskera att proble-
men blev ännu större. De åtgärder som genomgående var bra för alla 
jordtyper var: kombisådd/omedelbar nedbrukning av gödsel, underhåll 
av diken i sluttningar och minskad markpackning. För de siltiga och le-
riga jordarna är minskad markpackning dessutom en åtgärd som ger både 
lång- och korttidseffekt. 
Nedan beskrivs några av åtgärderna mer detaljerat 

3.4.1. Åtgärder – Minska fosforläckage 
Detta kan uppnås genom  

• Att tillsätta gödsling vid rätt tidpunkt 
• Att inte gödsla mer än vad som är effektivt 
• Att gödsla med rätt metoder  
• Markvård 

När på året det är direkt olämpligt att gödsla beror på hur känsligt områ-
det är. Generellt rekommenderas inte att gödsla på vintern. Då marken 
är frusen ökar risken för att delar av gödseln ska försvinna med ytvatten 
då snön smälter. Endast i undantagsfall gödslas åkrarna på hösten, då 
under de första höstmånaderna. Det bästa är att gödsla vid vårbruket, för 
att undvika höst- och vinterflödena. Radmyllring (kombisådd) eller att 
snabbt vända ner gödseln i jorden efter gödsling ger bästa effekt. Mängd 
gödsel som behövs bestäms genom P-AL metoden. Det är en jordanalys 
där mängden växttillgängligt fosfor fastställs genom extraktion med am-
moniumlaktat (Bergström et al., 2008). För jordar med högt pH kommer 
gödselgivan att bli lite för hög, på grund av att Aluminium löser ut även 
det fosfor som ej är växttillgängligt. Det går då att istället extraktera med 
bikarbonat. De generella rekommendationerna från jordbruksverkets 
sida är att gödsla motsvarande P-AL klass III (4-8mg P/100g jord). För 
gödsling som medför fosforhalt motsvarande mer än P-AL klass IV A 
(8-10 mg P/100g jord) finns ingen skörderespons (Bergström et al., 
2008). Det finns undantag, potatis och sockerbetor är sådana grödor som 
kräver extra fosfor. Med markvård avses sådana åtgärder som reducerar 
hastighet hos vattnet, förbättrar strukturen hos jorden och bidrar till en 
god dränering. Vatten som flyter långsamt forslar med sig mindre parti-
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kulärt bunden fosfor, och löst fosfor kan bindas i marken. Därför är det 
viktigt med goda infiltrationsmöjligheter för vattnet och att undvika 
markpackning. Strukturförbättringar hos lerjordar kan uppnås med högre 
pH, vilket höjs vid strukturkalkning (Bergström et al., 2008). 

3.4.2. Åtgärder – Minska transport av fosfor 

Kalkfilterdiken och Strukturkalkning 
Vid täckdikning finns risk att den jord som återfylls över dräneringsrör 
blir mycket vattenförande och bidrar till fosforläckaget. I Finland har 
man utvecklat FOSSTOP-metoden. I den jord som återfylls tillsätts 
bräntkalk. Kalkbehovet är, enligt försök, omkring 3-8% av jordens våt-
vikt. Kalkningen kommer att öka uppbindningen av fosfor i återfyll-
nadsjorden markant. Vissa finska studier visar på en minskning med 
uppemot 80% (Berström et al., 2007). Förutom detta kan inblandningen 
av kalk förbättra dränering hos leror vilket minskar den inre friktionen, 
detta kan minska läckaget av fosfor. Det finns få svenska studier inom 
området och mer forskning behövs (Bergström et al., 2008). 

Kantzon/skyddszon 
En kantzon är ”En 6-20 meter bred zon som ligger på åkermark som gränsar till 
vatten. Zonen ska ligga i åkerns kant men fortfarande på åkermarken” (Almqvist 
& Arwidsson, 2010). Om miljöersättning skall sökas måste vattnet vara 
utmärkt på den topografiska kartan, eller vara vattenförande hela året. 
Zonen kan minska fosforläckaget genom att vatten som ytavrinner från 
åkermarken bromsas upp och då ges större möjlighet att infiltrera i mar-
ken. Därmed kan fosfor bindas upp. Växter i zonen kan också bidra ge-
nom att förbättra strukturen och bromsa upp jordpartiklar i marken som 
annars fortsatt bort från åkern. Dessutom kommer växterna på längre 
sikt använda fosfor i sin egen produktion. För optimal utformning bör 
både fält- träd- och buskskikt finnas inom zonen. Ett tätt fältskikt med 
olika grästyper kommer att vara effektivast (Nordström, 2003). Skydds-
zonens bredd kommer att vara avgörande för hur effektivt fosforläckaget 
minskas. Bredden beror främst av lutningen och sluttningslängden på 
åkern samt erosionskänslighet hos jorden (Almqvist & Arwidsson, 2010). 
Studier visar att zonerna bör vara minst 10 meter breda för att fungera 
effektivt i anslutning till åkermark (Nordström, 2003). Andra källor anger 
6 m som ett minimum för flack jordbruksmark (Almqvist & Arwidsson, 
2010). Genomgång av skandinaviska studier visar att reningseffekten på 
det ytavrinnande vattnet kan variera mellan 27-97% något som speglar 
breddens betydelse. Det finns en risk att den vegetation som växer i 
skyddszonen skadas av kylan, den kan då börja ge ifrån sig fosfor och 
fungerar som en fosforkälla. För att undvika detta är det bra att slå vege-
tationen och frakta bort den från zonen någon gång per säsong (Al-
mqvist & Arwidsson, 2010). Om åkermarken är täckdikad fyller skydds-
zonen liten funktion vad det gäller att minska fosforläckage. Däremot 
har skyddszonen många andra positiva egenskaper som ändå kan moti-
vera brukaren av jorden att anlägga sådana.  Växtskyddsmedel sprids inte 
lika lätt till vattnet. Det skapas en buffertzon som skyddar vid översväm-
ning. Ytan närmast vattendraget blir framkomligt för jordbruksmaskiner, 
djur och människor (Almqvist & Arwidsson, 2010). 

Jordbearbetning 
Plöjningsalternativ 
Konturplöjning och plöjning vinkelrätt mot lutningen på åkern är ett ex-
empel på två jordbearbetningsåtgärder som syftar till att minska ytavrin-
nande vatten. Detta är vedertagna metoder som förmodligen redan an-



Fosforläckage från åkermark till Kyrkån
 

 9 

vänds i stor skala. Plöjning kan bidra med att förstöra makroporer, vilket 
torde minska läckaget av fosfor. Det har dock visat sig att effekten näst-
an uteblir, förmodligen på grund av att tjälen bygger upp porerna inför 
nästkommande säsong (Greppa näringen, 2010). Viss risk finns för att 
läckaget av den partikulärt bundna fosforn ska öka till följd av att kon-
takten mellan vatten och jord ökar och att aggregaten bryts ner. 
Reducerad brukning av jorden 
En annan metod är att reducera brukandet av jorden. Definition av re-
ducerad bearbetning: ”bearbetningssystem där man frångår plöjning med 
vändskiveplog till 20-25 cm djup och ersätter det med ett system som in-
nebär icke-vändande bearbetning, färre körningar, mindre intensitet, 
mindre djup bearbetning eller ingen bearbetning alls. Man kan också be-
trakta grund plöjning som en form av reducerad bearbetning.” (Stenberg, 
2010) 
Förutom att förändra plöjningsmetoder får växtdelar ligga kvar på mar-
ken, detta skall bidra till att minska jorderosionen. Resultaten kan variera, 
under rätt förhållanden kan 30-90% av erosionsförlusterna reduceras. 
Finska studier antyder att konkurrensen av de organiska anjonerna mins-
kar bindning av fosfatjonen (Huselius, 2009). Detta kan leda till att större 
andel löst fosfor kan sköljas med av ytavrinnande vatten, vilket ökar 
läckaget. Liknande forskning har visat att totalfosforhalten markant sjun-
ker med reducerad bearbetning, men att den lösta fosforn istället ökade 8 
gånger jämfört med halterna för löst fosfor då de konventionella bruk-
ningsmetoderna användes (Bergström et al., 2007). 
Plantering fånggrödor 
Fånggrödor kan vara ett effektivt sätt att fånga upp kväve, när det gäller 
fosfor är resultaten sämre. I två norska studier, beskrivna i Lotta Huse-
lius examensarbete visas att resultatet av fånggrödor är lågt (Huselius, 
2009). Slutresultatet berodde på klimatet, antal tö och frysningsomgångar 
påverkade starkt resultatet. Då fånggrödor fryser finns risk för att väx-
terna släpper ifrån sig fosfor. Om goda förutsättningar finns och grödan 
har en lång livslängd kan den binda upp till 10-30 kg P/ha (Bergström et 
al., 2008). 

Anläggning av våtmarker och dammar 
Funktionsmässigt är dammar och våtmarker lika varandra. En skillnad i 
utförandet är dock att dammar har en permanent vattenspegel året om. 
Eftersom funktionen är likartad kommer jag i fortsättningen att bara be-
skriva dammarnas egenskaper och utföranden, men detta gäller även för 
våtmarker. Anläggningen av dammar ska för optimal fosforreduktion 
förläggas uppströms i sjöar och vattendrag. Dammar som fosforfälla 
fungerar genom att minska den partikulärt bundna fosforn, genom sedi-
mentation i dammen. Det är därför svårt att komma åt den lösta fosforn  
och den fosfor som är bunden till små lerpartiklar som inte kommer  
hinna  



Sara Tierney                                                                                                                   Kandidatarbete 
 

 10 

 
sedimentera. Forskare vid Linköpnings universitet har undersökt redukt-
ionsförmågan av fosfor i 3 våtmarker i Skåne. Observationer under en 20 
års period låg till grund för uträkningarna av reduktion av totalfosfor 
som låg mellan 10-31%. Effekten beror mycket på ytan av dammen i 
förhållande till åker areal och lokalisering samt utformning av dammen 
(Kling, 2011). Forskarna på Linköpings Universitet anger att det ur fos-
forreduktionssynpunkt, är bra med en grundare del före utlopp för att 
bromsa upp partiklarna vid höga flöden (Kling, 2011). I Rapporten Fos-
for från Jordbruksmark till vatten- tillstånd, flöden och motåtgärder i ett 
nordiskt perspektiv, står att man bör betrakta våtmarker som en relativt 
osäker åtgärd vad det gäller fosforreduktion. Dels att våtmarken skall 
ligga rätt i landskapet och skötas på ett ganska noggrant och omsorgsfullt 
sätt. Men att problem också uppstår tillföljd av att många anläggare av 
våtmarker räknar med för små flöden och för snabb sedimentationstakt 
(Bergström et al., 2007). Det finns dock andra positiva aspekter som 
kvävereningen, bidrag till ökad biologisk mångfald, ett fint inslag i natur 
och landskap, möjligheten att producera bioenergi samt tillgång till vat-
tenmagasinering. Det pågår just nu forskning kring hur man kan göra 
dammar mer effektiva vad det gäller fosforreduktion. I ett projekt på 
Linköpings universitet, tillsammans med Gunno Renman på KTH un-
dersöks bland annat hur ett aktivt filter vid dammens utlopp kan öka re-
duktionen av fosfor. Dual-filtret består av två delar. Det första filtret är 
gjort från restprodukter av tillverkningen av lättbetong. Detta filter höjer 
pH-värdet på vattnet, upp till pH 9. Det andra filtret är ett filter gjort av 

det sorpriva materialet POLONITE® . Med detta dual-filter hoppas man 
kunna minska även den lösta fosforn i vattnet. Försök skall också göras 
med dual-filter i dikeskanter (Renman, 2011). 
I figur 2 beskrivs ett liknande koncept av Bergström med flera där de ge-
nom att tillföra kalk till vattnet vill minska den lösta fosforn.  

Konstruerade fosforfällor 
Fosforfällor förekommer framförallt i samband med avloppsrening. En-
ligt Gunno Renman på KTH kan dessa även konstrueras för att rena vat-
ten som transporteras från åkermark. En kassett byggs då och placeras 
förslagsvis i ett dike av betydelse ur fosforförlustsynpunkt. Vattnet 
strömmar genom konstruktionen, vid för höga flöden kommer vattnet 
att strömma ovanför kassetten. I denna konstruerade fälla används 
POLONITE® som renar det genomströmmande vattnet från fosfor. 
POLONITE® materialet kommer att behöva bytas ut efter en viss tid be-
roende av flöden och mängd fosfor. Renman bedömer att reningen kan 
ligga runt 50% för den storlek på fosforfälla som kan vara aktuellt i om-
rådet som behandlas i detta arbete.                      

Figur 2. Omvandling av våtmark till fosforfälla: partikelsedimen-
tation följd av P-fällning med kalkkassett (Bergström et al., 2007) 
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Markvård 
Som redan diskuterats finns vissa åtgärder som minskar flöden och för-
bättrar strukturen hos jord. Sådana åtgärder motverkar även borttrans-
port av näringsämnen. 

4. DEL 2 ÅKERSTRÖMMEN 

4.1. Presentation av Åkerströmmen 

4.1.1. Allmänt  
Åkerströmmen är ett avrinningsområde i Norra Stockholm. Med en yta 
uppemot 400 km2 är det norra Storstockholms näst största avrinnings-
område. Avrinningsområdet ingår i hela sex kommuner, Vallentuna, 
Norrtälje, Sigtuna, Österåker, Knivsta och Täby. Omfattningen varierar 
dock ganska mycket.  
Av de 22 sjöar som finns i området har endast två, Sparren och Garnsvi-
ken en area på mer än 1 km2. Det finns ett antal våtmarker i området 
varav Angarsjöängen är den största. Hit kommer många för fågelskåd-
ningens skull. Området har en hög biodiversitet. (Renman, 2010) 

4.1.2. Markanvändning  
Markanvändningen varierar i området. Skogs- och jordbruk dominerar 
(Tabell 1).  

4.1.3. Topografi  
Åkerströmmen är ett flackt område, några få markanta höjdskillnader 
finns i områdets södra del (Högelin, 1994). 

4.1.4. Geologi 
Enligt Högelin är området typiskt för mellansvensk terräng under högsta 
kustlinjen. Det förekommer berg i dagen, morän skikt, svallade friktions-
jordar och i dalgångarna omlagrade kohesionsjordssediment (Högelin, 
1994). 
Berggrund: I de Norra delarna av avrinningsområdet dominerar äldre 
granit, förskiffrad gnejsgranit och sedimentgnejs. I de västra delarna be-
står de riktligaste förekomsterna av yngre granit och pegmatit. Medan de 
östra och södra delarna domineras av äldre granit med inslag av grön-
sten. 
Jordarter varierar mycket inom området då det ligger under högsta kust-
linjen. Vissa områden domineras av postglaciallera och gyttjelera med 
mäktigheter upp till 19 meter vid Närtuna, för att på andra ställen helt 
domineras av moränjordar. (Högelin, 1994) 

4.1.5. Klimat 
Nederbörden ligger mellan 600-700 mm/år. Avdunstningen 400 mm/år 
och avrinning runt 200 mm/år (Bergström, 1993). Medeltemp 6	   ̊ Celsius. 

  
Tabe l l  1 .  Markanvändning  i  Åkers t römmen (Renman,  2010) .  
Markanvändning  Ungefärliga andelar  

Sjöar och vattendrag  8,9 km2 motsvarande 2,2% 

Våtmarker  7,6 km2 motsvarande 1,9% 

Skog 220 km2 motsvarande 55,4% 

Jordbruk, åkermark  112 km2 motsvarande 28,2% 

Övrig öppen mark  22 km2 motsvarande 5,5% 

Tätort och vägar 27 km2 motsvarande 6,8% 
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4.2. Läckage av fosfor i åkerströmmen 

4.2.1. Var sker förlusterna och varför? 
Störst utsläpp (Tabell 2) bidrar delavrinningsområdet Holmbroån med 
men det är även till ytan störst. Fosforförlust/area ger störst bidrag i 
delavrinningsområdena: Skepptuna ån 0,03 ton P/km2, Holmbroån 0,03 
tonP/km2 och Lillån 0,03 tonP/km2. Dessa tre är samtliga områden med 
mycket jordbruksmark, Lillån med kårstadalen, och Holmbroån- och 
Skepptunaåns delavrinnigsområden som domineras av jordbruk. 

Tabe l l  3 .  Verksamhetsområdens  b idrag  av  fo s fo r  inom Åker-
s t römmen.  Värden beräknade av  SMED (Svenska Mil jöEmmis-
ionsData) ,  2006 (Renman,  2010) .  

Verksamhetskälla Fosfor totalt 
(ton/år)  

Antropogent 
ursprung 
(ton/år) 

Naturligt 
ursprung 
(ton/år) 

Fosfor som 
når Öster-
sjön (ton/år) 

Jordbruksmark  5,87 3,56 2,28 3,66 

Övrig öppen mark  0,44 - 0,44 0,27 

Skog  0,3 - 0,3 0,18 

Hyggen  0,01 0,00 0,00 0,00 

Sjöar, våtmarker 0,03 0,02 - 0,03 

Dagvatten 0,32 0,21 0,11 0,2 

Enskilda avlopp 0,94 0,94 - 0,59 

Reningsverk 0,02 0,02 - 0,02 

Industrier - - - - 

     

Åkerströmmen 7,93 4,75 3,13 4,94 

 
 
 

Tabe l l  2 .  Fos for lä ckage t  inom åkers t römmen,  uppde la t  på de lom-
råden (Renman,  2010) .  

Delområde 
Yta 
(km2) 

Fosfor,totalt 
(ton/år) 

Antropogent 
ursprung 
(ton/år) 

Gottröraån 43,7 0,93 0,55 

Skepptunaån 21,2 0,7 0,4 

Holmbroån 50,9 1,51 0,93 

Sparren 48,7 0,75 0,41 

Lillån 18,8 0,57 0,36 

Kyrkån 50,3 0,91 0,54 

Helgöån 22,1 0,32 0,19 

Hackstabäcken  42,1 0,68 0,4 

Husaån 12,9 0,29 0,19 

Näfsån 31,2 0,43 0,26 

Garnsviken 36,8 0,48 0,29 

Åkerskanal 17,6 0,33 0,22 
    

Åkerströmmen 397 7,9 4,7 
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Som synes i tabell 3 och som tydliggörs i figur 3, kommer den absoluta 
majoriteten av fosforn ifrån jordbruk och åkermark. 
Under åren 1990-1994 gjorde man omfattade undersökningar i området 
och man konstaterade att fosforbelastningen från åkerströmmen till Ös-
tersjön fördelade sig som följer i Figur 4. Här ligger istället enskilda av-
lopp som den största föroreningskällan. Följt av jordbruk. Dessa år 
rådde dock lågvattenföring, länsstyrelsen uppskattade istället utsläppet till 
6,8 ton/år om det varit normala flöden. Utöver detta kan beaktas att det 
troligen byggts fler hus i området, och att fler fritidshus blivit perma-
nenta bostäder. (Renman, 2010). Vilka data för fosforläckage som gäller 
för de olika delområdena idag finns ingen statistik över. Jag kommer där-
för att utgå från SMEDs data från 2006 som redogörs för i Rapporten 
Åkerströmmen, Landsbygds- och skogsälv i södra Uppland och dess av-
rinningsområde. Detta går också i linje med rapporten Fosfor från Jord-
bruksmark till vatten – tillstånd flöden och motåtgärder i ett nordiskt 

Fossforläckage	  från	  åkerströmmen	  3ll	  
Östersjön	  	  6	  ton/år	  

Jordbruk	  (34%)	  

Skogsbruk	  (21%)	  

Enskilda	  avlopp	  
(43%)	  
Reningsverk	  (2%)	  

Figur 4 . Diagram över fosforläckage från Å kerströmmen till Östersjön. 
1 993 (Renman, 201 0) 

 

Figur 3 . Diagram över fosforläckage från Å kerströmmen till Östersjön, 
beräknat med datamodellering av SMED 2006 (Renman 201 0). 
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perspektiv, där det anges att det i samtliga nordeuropeiska länder är 
jordbruksmarken som står för det största bidraget av fosfor till inlands-
vatten och kustvatten (Bergström et al, 2007). Oavsett vilket av data som 
är mest korrekt så visar den enda provpunkten som finns, i Åkerström-
mensmynning, på höga halter fosfor ca 80μg/l. Detta indikerar att pro-
blem finns i området och att åtgärder bör vidtas. I Tabell 3 anges den to-
tala förlusten fosfor från Åkerströmmen till 7,9 ton/år, varav mer än 
60% beräknas nå Östersjön. Naturvårdsverket har delat in fosforhalterna 
i sjöar i 5 olika klasser (Tabell 4) 
Många av delavrinningsområdena inom Åkerströmmen ligger i klass 5 
och provpunkten vid åkerskanal ligger inom klass 4. 50% av näringsläck-
aget kommer ifrån åkermarken i Gottröraåns, Skepptunaåns, Kyrkåns, 
Holmbroåns och Hackstabäckens delavrinningsområden (Renman, 
2010). 

4.2.2. Utförda åtgärder 

• Vissa sjöar och våtmarker har delvis eller helt återskapats, till exem-
pel hundsjön. 

• Anläggande av viltvatten, exempelvis Nässjadammen. 
• Kräftdammar, del av vatten från Kyrkån rinner genom dammarna 

som då fungerar som närsaltsfällor. 
• Anläggning av dammar i anslutning till golfbanor. Exempelvis Jo-

hannesbergsgolfbana. 
• Mindre anläggning har byggts för att ta hand om delar av Åkersber-

gas dagvatten. 
• Ändrade jordbruksmetoder för att minska avrinningen och för att ta 

tillvara på näringen på ett bättre sätt. (Renman, 2010) 

4.3. Fallstudie 

4.3.1. Beskrivning av område 
Kyrkån är ett delavrinningsområde i Åkerströmmens mittersta del. Prov-
tagningsplatser för undersökning av fosforläckage från åkermark har för-
lagts till Orkestaby och Stolp-Ekeby, ett prov har också tagits i Viggeby 
se Figur 5. Ytterligare ett prov har tagits i Frösunda för att kunna jäm-
föra med det data som sammanställts i Högelins studie över Åkerström-
men. I området finns försök till reducering av närsalter, som kan göras 
ännu effektivare ur fosforreduktionssynpunkt. Dels finns en konstgjord 
våtmark i Stolp-Ekeby. Det finns också kräftdammar i Orkestaby som 
inte längre brukas som detta, men som delvis fungerar som närsaltsfälla.  

Tabe l l  4 .  Klass inde ln ing  av  fo s fo rkoncen tra t ion  i  s jöar        
 (Naturvårdsverket ,  2003) .  

Klass Benämning Halt  
maj – okt (µg/l) 

Halt  
aug (µg/l) 

1 Låga halter  ≤12,5 ≤12,5 

2 Måttligt höga halter 12,5-25 12,5-23 

3 Höga halter 25-50 23-45 

4 Mycket höga halter 50-100 45-96 

5 Extremt höga halter >100 Ej def. 
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Området har stor åkerareal och är ganska flackt. Det finns såväl nötkrea-
tur som hästar i området. 

4.3.2. Provplatser 

 

Figur 5 . Fallstudieområde. 

Figur 6 . Provtagningskarta över Orkestaby  
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Orkestaby 
I Orkestaby har prover tagits på ett flertal platser. Målsättningen har varit 
att ta prover både från ytavrinning och från täckdiken. Lutningen på 
marken har utgjort naturliga gränser. Prover har tagits ifrån 3 huvudom-
råden inom Orkestaby se Figur 6. Jordart som dominerar är mellanlera 
och marken beskrivs som mullhaltig (Carlsson, 2011). På de fält som un-
dersökts nyttjas reducerad brukning av jorden. Marken är delvis täckdi-
kad. Täckdikningen verkar vara mer utbredd på åkermarken med tillhö-
rande provpunkter 1:1-1:4 och 2:1-2:5. Dock finns ingen exakt 
information om hur stor del av åkerarealen som påverkas. (Carlsson, 
2011). Jordbruksmarken gödslas med handelsgödsel, kombisådd nyttjas. 
(Gustavsson,2011);(Carlsson, 2011). Vid besök har noterats att skydds-
zoner ej förekommer, en följd av detta är att jord eroderar rakt ner i di-
kena (Figur 7b). I dikeskanterna syns också vatten som sipprar ut ur 
makroporer (Figur 7a)  

Stolp- Ekeby 
I Stolp-Ekeby utfördes mätningarna i ett dike som avvattnar stora åkera-
realer (Figur 8). Landskapet sluttar ner mot Stolp-Ekebysjön, vattnet fly-
ter därför naturligt ditåt. Detta område är intressant eftersom ansträng-
ningar har gjorts för att bygga en konstgjord våtmark. Denna börjar vid 
provpunkt 5:2 och utbreder sig och mynnar ut i punkt 5:3. Våtmarkens 
exakta område är aningen svår att definiera och det verkar som om flö-
den uppifrån åkermarken tar ”genvägar” och flyter förbi våtmarkens hu-
vuddel. Det är vid besöket på platsen mycket växter i våtmarken och den 
tycks vara ganska grund. Den första provpunkten är ett täckdike som 
mynnar ut i diket som rinner ner mot Stolp-Ekebysjön (Figur 9a).  Där-
efter tas ett prov precis innan vattnet når våtmarken och ett när vattnet 
från våtmarken rinner ut i Stolp-Ekebysjön (Figur 9b).  

Figur 8 . Dike i vilket  
prov togs (1 4 april 
201 1 ). 

Figur 7 . På bild synliga makroporer (a). Erosion av lera ner i 
dike. (31  mars 201 1 ) A lla foton i uppsatsen tagna av författaren.  

a b 
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Viggeby 
Prov har även tagits i Viggeby. Ett dräneringsrör har gått sönder i marken och 
vatten strömmar på ytan ner mot Kyrkån (Figur 12). Detta är en ganska extrem 
situation vad det gäller ytavrinning. Det kommer inte att spegla en ”vanlig” 
ytavrinnings påverkan av erosion av jord och läckage av fosfor, men kan vara 
intressant att provta. Denna provpunkt har beteckning 6:1. 

 
Figur 1 2. V atten som 
rinner på ytan av 
åkermarken i V iggeby 
(1 4 april 201 1 ). 

Figur 9 . Täckdikesutlopp (a) (1 4  april 201 1 ) 
Provtagningskarta över Stolp-Ekeby (b)  

a b 

5.3 
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4.3.3. Provtagning och analys i laboratorium  
I laboratoriet har totalfosforhalt, fosfatfosfor (löst fosfor), turbiditet och 
pH mätts. Ett jordprov har satts i skakmaskin, och sedan analyserats. Vid 
vissa provpunkter har även flödet mäts.  

Jordprov i skakmaskin 
Ett jordprov har skakats tillsammans med vatten i skakmaskin för att 
undersöka hur mycket fosfor som kan lösgöras från jordprov till vatten. 
Detta är intressant eftersom det ger en indikation på hur lättlösligt jor-
dens fosfor är. 

Fosfatfosfor och totalfosfor 
Det är intressant att mäta fosfatfosfor och totalfosfor då man genom 
dessa mätvärden kan avgöra om en majoritet av läckaget av fosfor är löst 
eller partikulärtbundet fosfor.  

Konduktivitet 
Mätningen av konduktivitet ger en uppfattning av mängden lösta joner. 
Genom att jämföra konduktivitet hos proverna med den i exempelvis 
sjöar som har en konduktivitet mellan 5-40 mS/m kan en uppfattning 
ges om vattnets näringstillstånd. 

Turbiditet 
Turbiditeten, grumligheten hos vattenproverna, indikerar indirekt hur 
stort läckaget av fosfor kan vara. Genom att mäta hur grumligt vattnet 
är, det vill säga hur mycket små jordpartiklar och andra partiklar som är 
löst i vattnet fås en uppfattning om hur mycket fosfor som partikulärt 
kan bindas i vattnet. 

Flödesmätnigar 
Genom att mäta flödet kan det ges en uppfattning om hur mycket fosfor 
som försvinner från området. 

5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

5.1. Flödesmätningar 
Nedan redovisas mätta flöden i Orkestaby, Stolp-Eleby och Viggeby 
(Tabell 5).  Störst flöde uppmäts i Orkestaby. 
Tabe l l  5 .  Uppmätta  f löden  

Provpunkt  Flöde (l/s) 
Orkestaby  
1:3 30 
1:4 30 
2:5 1 
3:2 10 
3:3 16 
  
Stolp-Ekeby  
5:1 2 
5:2 6,8 
5:3 12 
  
Viggeby  
6:1 1 
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5.2. Resultat från Laboratoriet 
Proven är sorterade efter område och datum. Prover tagna i Orkestaby 
har ljusblåbakgrund, Stolp-Ekeby blå, Viggeby turkos. (Tabell 6). 

              Tabe l l  6 .  Resu l ta t  f rån laborator i e t .  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fosfatfosfor 
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Jordprov som sattes i skakmaskin gav koncentrationen 285 µg/l.    
Resultaten (Tabell 5 & 6) kommer att diskuteras områdesvis. Dock kan 
nämnas redan nu att samtliga punkter som mätts har ett pH värde som 
ligger inom intervallet 5-7,2. Detta är som redan nämnts det intervall 
inom vilket den minsta andel dikvävefosfatjoner binds till järn, alumi-
nium eller kalcium, vilket är fördelaktigt för växternas upptag av fosfor. 
Konduktiviteten indikerar att det är ett allsidigt näringsrikt vatten. Halten 
löst fosfor i skakprovet visar något högre koncentration än de koncent-
rationer som uppmäts i vattenproven. Ulén och Persson (Ulén & Pers-
son, 1999) anger att den genomsnittliga fosforförlusten i dess studie av 
svenska dränerade lerjordar är 0,29 kgP/ha och år. Detta stämmer 
ganska väl överens med provsvar från Stolp-Ekeby och Orkestaby som 
ger 0,33 kgP/ha och år respektive 0,47 kgP/ha och år. Medelvärdet av 
totalfosforförlusterna som uppmättes i Frösunda mellan åren 1990-1993 
var 82 µg/l (Högelin, 1994). Det prov som togs i Frösunda i år gav total-
fosforhalten 150 µg/l. 
Det finns 4 stycken vattenprov som kommenteras särskilt. 2:1 den 31 
mars, 2:2 den 14 april 3:1 den 31 mars samt 6:1 den 28 april, fosforhal-
terna i dessa vattenprov avviker från övriga vilket tagits hänsyn till i ana-
lysen. 

5.2.1. Orkestaby 
De prov som tagits visar definitivt på förhöjda halter av fosfor i avrin-
ningsvattnet. 
Enligt Naturvårdsverkets klassificering av fosforkoncentrationer i sjöar 
hamnar 19 av 31 mätvärden inom intervallet för ”extremt höga halter” 
fosfor, övriga mätvärden klassificeras som ”mycket höga halter” av fos-
for. I samtliga delområden är en större eller mindre majoritet av fosforn 
partikulärtbundet, gemensamt är också att turbiditeten är relativt låg. Ti-
den för vilken fältbesök förlades var inte densamma som för snösmält-
ningen. Det tycks mer sannolikt att den höga halten partikelbunden fos-
for beror av makroporflöde. Vid besök kunde vatten ses sippra ut ur 
dikessluttningar, något som talar för denna teori. De högsta totalhalterna 
av fosfor återfinns i delområde 2:1-2:5, detta område har dock lägst vat-
tenföring. Transporten av fosfor från området kan tänkas ligga runt 300 
µg/s medan fosfortransporten från delområde 1:1-1:4 skulle ge ett högre 
bidrag, cirka 3000 µg/s, på grund av den högre vattenföringen (Tabell 5). 

5.2.2. Stolp-Ekeby 
 I Stolp-Ekeby togs prover vid 1 område. Fosforkoncentrationen hos 2 
av 3 provpunkter ligger inom intervallet för ”mycket höga halter”, 3:e 
provpunkten uppvisar värde motsvarande ”extremt höga halter”. Majori-
teten av fosforn är partikulärtbunden. Det är intressant att notera att det 
är högre koncentration av fosfor i våtmarkens inlopp än i dess utlopp. 
Det är dock en ganska liten skillnad och utan kontinuerlig mätning är det 
svårt att säga om förhållandet alltid är så. Men detta kan vara ett tecken 
på att våtmarken reducerar fosfor, även om den kan bli effektivare. 
Även här är turbiditeten låg, fast än den partikulärtbundna fosforn är 
hög.  

5.2.3. Viggeby 
Det var det mycket höga halter av fosfor i vattnet som rann från det tra-
siga dräneringsröret.  
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En tänkbar förklaring till varför turbiditeten är låg samtidigt som höga 
halter partikulärtbunden fosfor uppmätts kan vara att fosforn är bunden 
till väldigt, väldigt små lerpartiklar.  

5.3. Förslag till åtgärder 
Det är tydligt att åtgärder behövs i Åkerströmmen. Diffusa utsläpp krä-
ver många olika åtgärder på många ställen. Åtgärder som berör såväl 
lantbruk, avloppssystem, dagvattenhantering och skötsel av djur. Nä-
ringsämnesförluster är ett problem som måste angripas på bred front. 
Fältbesök har bara gjorts på de platser som ingår i fallstudien. Där fanns 
inga kantzoner överhuvudtaget, om situationen är likartad i resten av 
Åkerströmmen är det en bra åtgärd att utföra. Att stoppa den jord som 
eroderar rakt ner i diken kan minska fosforförlusten betydligt. Vilka åt-
gärder som skall utföras i de olika delområdena i Åkerströmmen bör 
prövas enligt varje områdes unika förutsättningar. Nedan presenteras de 
åtgärder som författaren, utifrån de undersökningar som gjort, tycker är 
lämpliga för de tre områdena i fallstudien. 

5.3.1. Orkestaby 
Förutom att öka avstånd från dikeskant till åker kan ett förslag vara att 
även kalka dikeskanterna för att förbättra strukturen och binda upp mer 
fosfor i jorden. Enligt Ulén och Jakobsson ger skötsel av diken i slutt-
ningar bra effekt både för reduktionen av löst såväl partikulärtbunden 
fosfor.  
I området kan även fosforfällor placeras ut. Dike 2:1-2:5 är lämpligt uti-
från flödesmängd och också utifrån att det är höga halter löst forsfor. 
För diken 1:1-1:4 och 3:1-3:5 kräver flödet robustare anordningar om 
fosforfälla skall användas, därför kan det vara en bra ide att uppströms i 
mindre biflöden installera fosforfällor.  
Detta arbete har ej behandlat kostnader för olika åtgärder, men det kan 
vara intressant att nämna något om detta. Att anlägga en fosforfälla kos-
tar dels i installationskostnad för material och konstruktion, dessutom 
medför det också en underhållskostnad då materialet i fosforfällan behö-
ver bytas ut. Denna kostnad bör dock jämföras med kostnaden för andra 
åtgärder. Exempelvis skördebortfall vid anläggandet av skyddszoner eller 
dammar. En annan aspekt kan vara att jordbrukaren har så små åkerarea-
ler att bortfallet av yta vid anläggandet av skyddszoner eller dammar gör 
att åtgärderna ej ses som effektiva, en fosforfälla kan då vara både ett 
smidigt och ett enkelt sätt att minska fosforförlusterna utan att behöva 
använda en majoritet av åkerarealen för skyddsåtgärder. 

5.3.2. Stolp-Ekeby 
I detta område finns ett flertal åtgärder man skulle kunna tänka sig. Vid 
besök fanns mycket växter i våtmarken och den såg ganska grund ut. 
Genom att rensa ur växtlighet och öka magasinsvolymen, genom att 
gräva ur jord ur den anlagda våtmarken, kan mer fosfor bindas upp. Det 
vore också önskvärt att leda om de vattenmassor som kommer uppifrån 
åkermarken och in i våtmarken. Idag tar vattnet en genväg mot myn-
ningen av våtmarken. Om detta flöde stoppas och tvingas att transporte-
ras genom en större del av våtmarken skulle förbättring åstadkommas. 
Det vatten som kommer uppifrån åkermarken har något förhöjda halter 
löstfosfor. En bra idé skulle därför vara att installera en fosforfälla i diket 
som leder vattnet ner till våtmarken. Platsen för fosforfällan ligger strate-
giskt till då stora åkerarealer avvattnas till diket.  
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5.3.3. Viggeby 
I vattnet som kom från det trasiga dräneringsröret var både halterna för 
löst och partikulärtbunden fosfor förhöjda. Mätningarna skedde dessu-
tom i början av den rännil som slingrade sig över åkermarken ner till 
Kyrkån, halterna av fosfor i det vatten som nådde ån måste ha varit 
mycket högre än de som uppmättes. Ju förr dräneringsröret lagas dess 
bättre. 

5.4. Avslutande tankar kring arbetet 
En felkälla hos provsvaren är att de diken som fosforhalter mätts i inte 
kan ganteras endast avvattna åkermark, det är möjligt att skogsmark 
också bidrar till de fosforhalter som är uppmätta. Det hade också varit 
önskvärt att göra flödesmätningar vid varje provpunkt och vid varje 
provtillfälle, liksom att mäta fosforhalterna under en längre tid för att få 
en bättre bild över var och när problem med stora mängder fosfor upp-
kommer. Det är också viktigt att ha i åtanke att den tid för vilken fosfor-
halter mätts ej nödvändigtvis sammanfaller med den period då de största 
fosforförlusterna sker. Som jag nämnde kan den absoluta majoriteten 
fosfor förloras inom en mycket kort och begränsad tidsperiod. 
Jag fått en bild över vilka möjligheter och problem som finns för de 
lantbrukare som själva intresserar sig för att minska dess påverkan av 
fosforläckage. Jag har under arbetets gång försökt att hitta modeller för 
att beräkna fosforläckaget och erosionskänsligheten för jorden. Det har 
visat sig svårt. De program som varit tillgängliga via internet har varit ba-
serade på amerikanska jordar och förhållanden. Jag hade önskat och tror 
att människor som jobbar med lantbruk önskar utvecklandet av bättre 
programvara som är anpassade till svenska förhållanden och som är an-
vändarvänliga. För att minska fosforläckaget tror jag att det är nödvän-
digt med användbara verktyg för alla inblandade. Forskningen måste 
komma ut på fälten. 
Slutligen, det är lätt att tala om åtgärder som skulle kunna ge goda resul-
tat för miljön. I slutänden måste dock dessa även vara ekonomiskt för-
svarbara så att lantbrukares arbetsmetoder inte bara är miljövänliga utan 
även lönsamma. 
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Bilaga 1. Tillvägagångssätt vid Provtagning 
 

Totalfosfor 
 

• 10 ml av prov pipeterades till centrifugbehållare. 
• 0,1 ml svavelsyra + 2 ml Kaliumpersulfats lösning tillsattes. 
• Prov värmdes 30 min i autoklav. 
• När provet svalnat analyserades detta i Aquatec 5400 analyzer. 

 

Fosforns löslighet i vatten 
 

• 20 gram jordprov togs och lädes i behållare. 
• 50 gram vatten tillsattes.  
• Prov sattes i skakmaskin 24 h. 
• Provet filtrerades genom 0,45 mikrometers filter och kördes sedan 	  

i Aquatec 5400 analyzer. Provet analyzeras för fosfatfosfor.	  

 	  

        Sara Tierney                                                    Kandidatarbete 
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 II 

Bilaga 2. Flödesberäkningar 
 
För att beräkna vattenföring används två olika metoder bero-
ende av förutsättningar på provplatsen. De metoder som an-
vänds är Volym-tid, och Vattenhastighet och genomström-
mingsarea. Dessa två är beskriva i Svenska Geotekniska 
föreningens fälthandbok för miljötekniska markundersökningar, 
rapport 1:2001.  
Volym-tid metoden: Om vattnet är avskiljt från annat omkring-
rinnande vatten kan denna metod användas, exempelvis ett rör 
med dräneringsvatten som rinner ut i en bäck, där röret inte lig-
ger under vattenytan. En bestämd volym fylls och tiden för vil-
ket det tar noteras. Mätfelet beräknas ligga på 5-20%. 
Vattenhastighet och genomströmningsarea: Metoden utförs för 
störst noggrannhet med flygel. Den möjligheten har ej gets i 
detta projekt och flödet beräknas enligt samma princip men med 
enklare utrustning. Ytflottör läggs uppströms och den tid som 
krävs för att färdas en viss sträcka noteras. Medelvärde av start-
tvärsnittet och sluttvärsnittet multipliceras med den sträcka som 
ytflottören färdats. Således kan maximala ythastigheten V hos 
vattnet beräknas. För att kompensera för olika flödeshastigheter 
beroende på växtlighet och utseende av botten används en koef-
ficient k.  
k:   

• Stening ojämnbotten, eller gräsbevuxenbotten  k=0,5 
• Jämn botten av sand eller grus  k=0,7 
• Jämn konstgjord sektion med trä, betong eller 

stål     k=0,8 	  

Vattenföringen = k* Vmax * Amedel  
För denna enklare metod kan stora mätfel ges, mellan 30-70% 
 
Flödesberäkningar  
 
För provpunkterna belägna i området Orkestaby. 
1:3  
Flödet beräknades med både Volym-tid metoden och med  
Q = k* Vmax * Amedel. 

 
Flottör släpptes vid inlopp i rör som ledde dikesvattnet under 
väg, och tiden som det tog för flottören att transporteras genom 
röret noterades. Diameter rör=0,5 meter Vattenstånd i rör = 
0,08 m 
Cirkelsegmentets are beräknas till: 0,02 m2 Längd på rör cirka 10 
meter. Tid för flottören 11 sekunder. Vmax=10/11 =0,91 m/s 
Betong konstruktion k= 0,8 
Q= 0,8*0,91*0,02=0,0146 m3/s detta motsvarar 14,6 l/s 
 
Med volym-tid metoden uppmättes 15 l/s. 
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 III 

Flödet blev likartat med båda metoderna, vilket är bra såklart! På 
plats fanns i själva verket två rör med ungefär samma flöde och 
storlek. Flödet skall därför tas gånger 2.  
Q= 30 l/s 
 
1:4  
Flödesmätningar gjordes även i punkt 1:4. Dock kunde jag inte 
med de metoder jag hade att tillgå göra en bra uppskattning av 
flödet, då vattnet från Kyrkån dämmer upp vattnet i diket och 
ger felaktiga flödesresultat. Därför har jag tillsammans med 
handledare Gunno Renman beslutat att approximera flödet i 
provpunkten 1:4 till samma flöde som erhölls i provpunkt 1:3, 
vilket torde ge ett ganska sanningsenligt resultat då provplatserna 
ligger nära varandra.  
Q = 30 l/s 
 
2:5 
Flödet är i punkten ca 1 l/s enligt okulärbesiktning. 
 
3:2 
Med volym-tid metoden uppmättes 10 l/s. 
 
3:3 Har beräknats enligt; Vattenföringen Q = k* Vmax * Amedel 
Provet taget i ett betongrör med diametern 0,5 m. Röret var fyllt 20 cm.  
Cirkelsegmentets area= 0,041 m2. Flottören flöt 1 meter på 2 sekunder. 
Vmax = 0,5 m/s  
Betong konstruktion k=0,8 
Q= 0,8*0,5*0,041 =0,0164 m3/s detta motsvarar 16,4 l/s	  

 
För provpunkterna belägna i området Stolp-Ekeby.  
 
Prov 5:1 är beräknat med Volym-tid metoden. På 1 sekund fyll-
des hinken med 1 liter vatten. Flödet är alltså ca 1 l/s. 
Prov 5:2 och 5:3 har beräknats enligt;  
Vattenföringen Q = k* Vmax * Amedel 
 
5:2  
Flottören färdades 1 meter på 4 sekunder.  Vmax = 0,250 m/s 
Inget gräs, jämn lerig botten k= 0,7 
Amedel = 0,039  
Q= 0,7*0,25*0,039 = 0,006825m3/s detta motsvarar ca. 6,8 l/s.  
 
5:3 
Flottören färdades 2 meter på 24,5 sekunder.  Vmax = 0,082 m/s 
Gräs växer i vattnet k=0,5 
Amedel = 0,3 
Q= 0,5*0,082*0,3=0,012 m3/s detta motsvarar 12 l/s. 
 
För prov taget i Viggeby 
6:1 Flödet är enligt okulärbesiktning ca 1 l/s. 
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9 
 

Bilaga 3. Åtgärder för att minska fosforläckage. 
	  
Nedan	  Tabeller	  över	  åtgärder	  för	  att	  minska	  fosforförluster	  i	  olika	  jor-‐
dar	  under	  svenska	  förhållanden.	  Effekten	  anges	  som	  0,+,	  ++,	  +++	  där	  
+++	  anger	  den	  största	  effekten	  och	  0	  den	  minsta.	  Alla	  tabeller	  Ulén	  och	  
Jakobsson,	  2005	  
 
Leriga Jordar (minst 15%ler) med stort makroporflöde: 

 
	  

 

Fosforläckage från åkermark till Kyrkån
 

 



Sara Tierney                                                                                                                  Kandidatarbete 
 

 V 

 
 

 
 
Siltiga jordar med erosionsrisk 
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Sandjordar med låg sorptionsförmåga 
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