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– Greppa Näringens rådgivarkurs Fånga fosforn – en temadag om fosforförluster från jordbruksmark 



Pilotområden

Pilotområde

N33 E23 U8

Lera (%) 25 50 60

Åkermark (%) 87 54 56

Avrinning (mm) 300 180 250

P (mg/L) 0.18 0.23 0.29

P (kg/ha) 0.54 0.43 0.75
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Produktionsområden

Götalands mellanbygder

Götalands norra slättbygder

Götalands skogsbygder

Götalands södra slättbygder

Svealands skogsbygder

Svealands slättbygder

SCB:s produktionsområden som bakgrund
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U8 



Delprojektet

Sammanställning av underlagsdata

Jordarter på 50 cm djup (SGU)

Markanalyser (P-AL etc.)

Höjdkurvor med 2 m upplösning 

Odlingsdata 

Mätningar i bäck 

Synoptisk vattenprovtagning 

Dokumentation av observationer

(vad, var, när, hur ofta etc.)

Modellering med högupplöst terrängmodell

(risk för ytavrinning, stillastående vatten samt erosion)

Framtagning av matris för självvärdering

(riskfaktorer och möjliga motåtgärder)

Riskbedömning och förslag på åtgärder

(gruppdiskussioner)

Rapporten:

Kyllmar, K. et al. 2013. Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder

i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn. Ekohydrologi 137. 

Sveriges lantbruksuniversitet. English summary. Ladda ner rapporten

http://www.greppa.nu/download/18.37e9ac46144f41921cd2ea92/1410187236410/Kyllmar_etal_Riskfaktorer_fosforf%C3%B6rluster_GreppaP_Ekohydrologi_137_2013.pdf


Erosion – observerad och modellerad

F. Djodjic, 2013

Observation

Modellering

Observation i fält som följdes av modellberäkning (USPED) 

av riskområden



Frågor i tre kategorier

1. Odlingssystemet

– växtföljder, jordbearbetning och gödslingsstrategi

2. Fältets egenskaper

– markstruktur, fosforinnehåll och markavvattning

3. Vattendrag och öppna diken

– flödeshinder och erosion

Matris för självvärdering av riskfaktorer

och motåtgärder på gården

Frågorna i matrisen baseras på aktuell kunskap

och erfarenhet om

- källor och risker för fosforförluster till vatten och 

- åtgärder mot dessa förluster



Identifiering av riskfaktorer

Pilotområde

I odling och växtföljder N33 E23 U8

Plöjning nära dikeskant

Sen höstplöjning

Höga fosforgivor

Stallgödsling sen höst

Växtföljder

I fältens egenskaper

Höga fosfortal

Markpackning

Stående vatten på fältet

Ytavrinning

Erosion

I vattendrag och öppna diken

Dämning

Erosion i bäckslänter

Erosion i bäckfåra

Betesdjur i bäckravin

Dikesrensning



Identifiering av riskfaktorer

Pilotområde

Låg risk

Måttlig risk

Hög risk

I odling och växtföljder N33 E23 U8

Plöjning nära dikeskant

Sen höstplöjning

Höga fosforgivor

Stallgödsling sen höst

Växtföljder

I fältens egenskaper

Höga fosfortal

Markpackning

Stående vatten på fältet

Ytavrinning

Erosion

I vattendrag och öppna diken

Dämning

Erosion i bäckslänter

Erosion i bäckfåra

Betesdjur i bäckravin

Dikesrensning



Förslag på motåtgärder

Pilotområde Pilotområde

I odling och växtföljder N33 E23 U8

Skyddszoner och vegetationsfilter

Stallgödsling på våren

Gödsling enligt markkarta

Växtföljd och mellangröda

På fälten

Reducerad jordbearbetning

Direktsådd

Plöjning tvärs fältets lutning

Alvluckring

Strukturkalkning

Underhåll av dräneringssystem

Större rastfållor till nöt/häst

I vattendrag N33 E23 U8

Kalkåterfyllning över dräneringsrör

Kalkåterfyllning vid ytvattenintag

Betesdjur avstängslade från dike

Avsläntning av dikeskanter

Tvåstegsdiken (översvämningsdiken)

Slamficka i dike/sedimenationsdamm

Trädridåer längs vattendraget

Erosionsskydd i bäckvinklar

Kulvertering och dräneringssystem

Våtmarker och större översvämningsområden



Förslag på motåtgärder

Pilotområde Pilotområde

I odling och växtföljder N33 E23 U8

Skyddszoner och vegetationsfilter

Stallgödsling på våren

Gödsling enligt markkarta

Växtföljd och mellangröda

På fälten

Reducerad jordbearbetning

Direktsådd

Plöjning tvärs fältets lutning

Alvluckring

Strukturkalkning

Underhåll av dräneringssystem

Större rastfållor till nöt/häst

Ej aktuell

Tänkbar

Angelägen

I vattendrag N33 E23 U8

Kalkåterfyllning över dräneringsrör

Kalkåterfyllning vid ytvattenintag

Betesdjur avstängslade från dike

Avsläntning av dikeskanter

Tvåstegsdiken (översvämningsdiken)

Slamficka i dike/sedimenationsdamm

Trädridåer längs vattendraget

Erosionsskydd i bäckvinklar

Kulvertering och dräneringssystem

Våtmarker och större översvämningsområden



• En enkel matris för självvärdering tillsammans med modellerade riskkartor och

markkarteringskartor kan vara ett praktiskt verktyg för att tillsammans med en

rådgivare identifiera riskområden och möjliga motåtgärder på gården

• Att ha lantbrukarens egen kunskap och erfarenhet som drivkraft för att hitta

riskkällor och motåtgärder bör vara ett effektivt sätt att nå framgång i

åtgärdsarbetet

• En webbapplikation med frågematrisen, riskkartor och möjlighet att lägga in 

fältobservationer i karta skulle ge nytta inte bara för lantbrukaren utan också

kunna kopplas till stödsystem och ge underlag för regional och nationell

uppföljning

Slutsatser


