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Vad spelar marken och jordarten
för roll för åtgärder i och vid
vatten?

Jordbrukets vattenhushållning
Rätt mängd vatten vid varje tidpunkt för optimal tillväxt,
bärighet för maskiner och minimal miljöpåverkan. Omfattar
åtgärder för avvattning och bevattning

e-post: anna.bjureus@jordbruksverket.se

Samband mellan vattenåtgärder, jordart och markstruktur påverkar
markens vattenhushållning, odlingsförutsättningar, lönsamhet,
växtnäringsutnyttjande och miljöpåverkan.
Vid val av åtgärd – eller utförandet av den - behöver man ha kunskap
och förståelse om detta. Vare sig man är lantbrukare, rådgivare,
åtgärdssamordnare, handläggare, entreprenör, projektör…
För att man ska få förväntad effekt - både gällande jordbruk och miljö,
kunna göra rätt avvägningar, och ibland även för att undvika orsaka
försämringar eller skada andra intressen.
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Jordart och markstruktur kopplingar
till vattenåtgärder, exempel

Jordarterna i topografin
(under HK)

• Dräneringsförmåga
• Täckdikning – lämpligt avstånd mellan ledningar, val
av slang, filter osv.
• Vattenhållande förmåga och strategi för bevattning
• Dikens utformning - stabilitet, lämplig släntlutning
osv.
• Erosionrisk, strukturstabilitet
• Val av odlingssystem
• Möjliga åtgärder för förbättrad vattenkvalité

2021-04-19
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Markstruktur

2021-04-19

Bördighet – ”jordhälsa” - markstruktur

Beskriver hur marken är uppbyggd

Bördighet = markens långsiktiga produktionsförmåga
”Bördig är en jord som ger hög skörd och säkra skördar från år till år av
för jorden ifråga lämpliga grödor”. (+ livsmedelskvalité – inga toxiner osv.)
Mäta markbördighet är komplicerat
Ett komplext ekosystem där en mängd olika biologiska,
kemiska och fysikaliska faktorer samverkar.
Jordanalyser har oftast tonvikt på kemiska och
fysikaliska faktorer. Biologiska förekommer (ökar).

Fysikaliska
faktorer

”Jordhälsa”
Organiskt
Trendigt, lite luddigt, begrepp, med många tolkningar,
material
definitioner. Hur väl jorden fungerar i sin helhet,
Biologiska
Kemiska
alla faktorer – biologiska i fokus.

faktorer

Markstruktur
En god och stabil markstruktur är grunden som
skapar en god cirkel - för en bördig jord - och ”god jordhälsa”.

faktorer

Hur markpartiklar är lagrade och förbundna med varandra

www.jordbruksverket.se

Strukturskador

Enkelkornjordar jämfört med
aggregatstruktur

markpackning, dålig dränering

Bild från Marklära av Lambert Wiklander.
2021-04-19
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En strukturskadad jord har
• Större skördevariation
• Osäkrare grödetablering
• Sämre rotutveckling
• Sämre växtnäringsutnyttjande
• Större bearbetnings- och
• dragkraftsbehov
•
•
•
•

Sämre vattenförsörjning
Sämre vattengenomsläpplighet
Sämre dräneringsegenskaper
Sämre gensvar på bevattning

Stående ytvatten

Översvämning

Erosion
Erosion

Förluster från marken
Kväve

Fosfor

• Lustgas
• Utlakning

• Erosion, ytavrinning

Skördeproblem
Markpackning

Klimatpåverkan och övergödning

Förluster =

HL 2008
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Borgeby – ”Gropen” 2014

Klimat och miljöpåverkan från mark
Lustgas
N2O

Ammonium
NH4+

Nitrifikation

NO
Nitrat
NO3-

Kräver god tillgång på syre
och ammonium NH4+

Nitrat

Nitrat
NO3-

Lustgas
N2O

N2

Denitrifikation
Kräver syrefattig miljö

Lustgas

- Tas upp av grödan
- Lättrörligt, kan utlakas

Hög andel vattenfyllda porer (runt 65-85%)
ger mer lustgas.

Dålig markstruktur ger
sämre upptag och mer utlakning
av kväve. Dessutom fosforförluster genom erosion och
ytavrinning. (övergödning)

Dålig dränering ger ökade förluster
(klimatpåverkan)

- Hur påverkas växtens förutsättningar till
rotutveckling och näringsupptag vid packning?
• Kväveeffektivitet
Ca 30% i packat och
ca 70% i opackat led
• Försämrad
rotutveckling och
mindre rotdjup i packat!

Förluster =

En jord i god struktur har
• Bra rotutveckling
• God försörjning av vatten och näring
• Välfungerande luftväxling
•
•
•
•

Mindre bearbetnings- och
dragkraftsbehov
Minskat växtnäringsläckage
Minskat bekämpningsbehov

• Möjlighet till friare växtföljd
Säkrare och högre skördar
HL 2008
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Jordtyp och markstruktur påverkar
bevattningsbehovet

Samma jord – olika struktur
Bra aggregatfördelning i markytan underlättar infiltration
vid regn/bevattning, och ger avdunstningsskydd vid torka!

Foto Daniel Hedeås, HS
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Man kan påverka markstrukturen i en gynnsam riktning!

Strukturstablilitet

https://www.youtube.com/watch?v=2ZbqhePFUGs
…eller en negativ riktning!
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Hållbar markvård, för…
- höga, stabila skördar
- effektivt växtnäringsutnyttjande
- begränsad klimatpåverkan och minskad övergödning

Varför behöver åkermark vara
dränerad?
Jord, luft, vatten

Hållbara
odlingssystem

10%

+ pH, växtnäringsstatus…

luft
20%

55%

Mullhalt

15%

tillgängligt vatten
bundet vatten
jord

Dränering

Strukturkalkning

Behov / omsättning:
400 mm vatten / 2 x
5000 mm luft / 50 x

2018-10-17

Dränera för bättre struktur, skördar
och ökad vattentillgång

Olika jordarters egenskaper
Vattenhållande förmåga
Genomsläpplighet
Jordart

Genomsläpplighet

Packad lera

Extremt låg

Lera

Mycket låg

Mjälalera

Låg

Mjäla

Måttligt låg

Finmo

Måttligt hög

Grovmo

Hög

Sand, torv

Mycket hög

2021-04-19
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Tillräckligt dräneringsdjup är viktigt
för att undvika syrebrist
för att grödan ska kunna utveckla rotsystemet
hela vegetationsperioden
Vårbruk

Höstbruk

Dessutom viktigt för tidig och jämn upptorkning på våren, att marken ska bära
vid fältarbete, minskad risk för markpackningsskador m.m.
2021-04-19

Utvintring
– när dräneringen inte fungerar

Dränering är en del av, och grundförutsättning för, markanvändningen för resurseffektiv och hållbar odling - och behöver underhållas/förnyas
emellanåt. Få jordar är självdränerande.

Allt hänger ihop

Vattnets infrastruktur kräver helhetslösningar!

Illustration: Äga och förvalta diken

2021-04-19
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En väl fungerande dränering
kräver underhåll…

Underhåll dräneringen
Rensa!
• Huvudavlopp
– Kantdiken bör slamrensas och buskröjas
– Fritt utlopp från täckdikena

• Brunnar
– Slam kan täcka utlopp
– Laga trasiga lock

• Se över detaljdräneringen

Reglerbar dränering
Förbättrad vatten-och växtnäringshushållning - på rätt jordar!
Förutsätter väl fungerande täckdikning!
Jord: tät jord under dikesrören och genomsläpplig över

Dikesögat ska mynna över medelvattennivån
Förutsätter underhåll av diket (inte bara täckdikningen)!
- Och att man har koll på att det t.ex. skapas fördröjningsmagasin om det hårdgjorda ytor, tillkommer
dagvatten uppströms.
Samt att underhåll sköts nedströms, så det inte dämmer.
2021-04-19
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Strukturkalkning
- på lerjordar
Genomsläpplig
sandjord
Tätt lerlager
vid dräneringsdjup
Mindre problem med skorpa, lättare att
harva och skorpbryta, jämnare upptorkning,
genomsläpplighet, merskörd…

Strukturkalkning
•

Lerjordar

•

Använd strukturkalk!

•

Sprid när strukturen är som bäst (efter vall,
höstsådd)

•

Vänta hellre än sprid vid dåliga förhållanden

•

Jävlighetskarta”… Extra på besvärliga ställen

•
•

Snabb nedbrukning (max 2 dygn)
God inblandning (minst 2ggr, i olika riktningar)

Mullhalten
•
•
•
•
•

Växttillgängligt vatten
Volymvikt, porositet
Daggmaskar, mikroorganismer
Markstruktur
Växtnäring

Extra viktigt på struktursvaga
mjälajordar!

Osäker? - Testa med en säck
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Daggmaskar

Mullhushållande åtgärder
•
•
•
•

Höga skördar
Skörderester
Minskad jordbearbetning
Fånggrödor, mellangrödor
särskilt övervintrande
• Vall, Gröngödsling
• Stallgödsel
• Kvävegödsling (skördehöjande)
Höja mullhalten är en långsam process, men
mullhushållande åtgärder har ändå en direkt effekt som är
märkbar på 5-6 år.

Vad händer i jorden vid markpackning?

• Porositeten (luftinnehållet) minskar
• Transportvägarna för syre och vatten stängs av
• Ökat mekaniskt motstånd

• Alvpackning svår att åtgärda och långvarig (60-70 år)
• Matjord kan åtgärdas men är kostsamt.

Maskar bearbetar jorden och skapar ”motorvägar” för
vatten och luft i markprofilen
Daggmaskar gynnas av:
• God tillgång på föda
Skörderester
Stallgödsel
Gröngödsling

• Bra livsrum och
ro för fortplantning
Lång vegetationsperiod
Jordvila
Skonsamma bearbetningar
Trivs inte i vattensjuk mark

Vatten- och gastransporter i stora och
små markporer

Leder undan 1 liter vatten
per dygn
mikropor

makropor

Leder undan 10000 liter
vatten per dygn
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Tre avgörande parametrar för
markpackningen

Hämmad rotutveckling

• Ringtrycket i däcken
påverkar matjorden
(helst under 0,6 bar)

• Hjullasten (totalvikten)
påverkar alven
(helst under 3 ton/hjul)
Krusiga rötter

• Fuktigheten i jorden!

Fina klöverrötter med
kvävefixerande knölar

Rötter som böjer av

(bildas ej vid strukturskador)

Undvik skadlig packning
• Markfukt
– Undvik köra när det är
blött!!!

• Minimera överfarterna
– Optimera efter fältform
– Anpassa in/utfarter
– Undvik tunga transporter i fält

• Maskiner
– Låg hjulbelastning (<3 ton)
– Låga ringtryck (<0,6 bar)
– Breda däck / band
– Dubbelmontage/fleraxlat
– Anpassa storleken traktorredskap
– Hydraulisk viktöverföring

• Metod
–
–
–
–
–

Reducerad bearbetning
On-landplöjning
Kombi-redskap
Fasta körspår (CTF)
GPS-teknik /
precisionsodling

Gynna markstrukturen!
• Återförsel/tillförsel av
Organiskt material
–
–
–
–

Stallgödsel
Gröngödsling
Halm
Fånggröda /mellangröda

• Tidig sådd
• Frisk och frodig gröda!

• Grödval
– Fleråriga grödor / Vall
– Höstsådda hellre än
vårsådda
– Djuprotade grödor
– Alvluckrande grödor
– Bevuxen mark året om
• Minskat plöjningsdjup på
mjälajordar
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Hur mår din jord?

Markstruktur-vård
Hållbara
odlingssystem
+ pH, växtnäringsstatus…

Mullhalt
Dränering

Strukturkalkning

Jordmotstånd, spadtramp
Aggregat

Film
Länk:
www.slu.se/institutioner/markmiljo/samverkan/goodla/filmer/vardamarkens-struktur/

Rötter

Maskar - Porer - Infiltration

Tips: fler filmer och info finns i projektet Goodla, t.ex. om
precisionsodling och strukturkalkning:
www.slu.se/institutioner/mark-miljo/samverkan/goodla/
2021-04-19
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Rådgivning (fältet)

NYTT !

för bättre vattenkvalitet
och minskad klimatpåverkan

Hur mår min jord?
Markvårdsapp – ett rådgivningsverktyg

Gödsla vad växten behöver och styr till rätt plats
•
•
•

Fosfor- och kvävestrategi
Precisionsodling
Test av mineralgödselspridare

Vårda markens bördighet och skapa bra möjligheter
•
•
•

Markpackning
Mullhalt och bördighet
Översyn av dränering

Se till att vattnet dräneras bort effektivt
•

Underhåll diken

Fånga upp växtnäringen
•
•

Anlägg våtmarker
Sköt och restaurera våtmarker

Vattendragsgrupper
2021-04-19
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HaV Pilotområden med åtgärdssamordnare

Våtmarker
Med syfte att samla upp växtnäring från åkermark
- ska helst inte behövas!

Uppdraget: Arbeta med att…
• genomföra fler åtgärder mot övergödning
- där rätt åtgärd placeras på rätt plats
• identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning
- som orsakar minsta möjliga negativa påverkan på
jordbrukets produktion
•

identifiera hur åtgärdsplanering kan stärkas och vad som behövs för att fler åtgärder mot övergödning
ska genomföras,

•

identifiera incitament och styrmedel för att stärka åtgärdsarbetet utifrån lokala förutsättningar

•

identifiera vilka stöd och underlag som behövs för åtgärdssamordning mot övergödning inom
avrinningsområdet

•

bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner
och ta tillvara lokal kunskap

•

samverka med Greppa Näringens enskilda rådgivning om övergödning bör ske där det är möjligt,
samt aktivt deltagande i det nationella nätverk som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare.

Prio 1 = Så lite förluster som möjligt från åkern! Skapa goda
förutsättningar för bra växtnäringsupptag och resurseffektiv
odling! (dränering, markstruktur, precisionsgödsling…)

”Närmast källan”
= jordbruksmarken

2021-04-19
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Båtnad = nytta av markavvattningen
Även ”åt andra hållet” -påverkansområde får försämrade
odlingsförutsättningar/värde om man dämmer,
eller upphör/ej får underhålla diket

Våtmarker
För biologisk mångfald, och hålla kvar vatten i
landskapet… är däremot ett bra mål!

2021-04-19

2021-04-19

Våtmarker

Våtmarker
Var rädd om åkermarken och arronderingen!

•

Dyr åtgärd för minskad övergödning jämfört med t.ex. dikesunderhåll
om åkermarken har goda odlingsförutsättningar i övrigt.

•

Var rädd om produktiv åkermark. Tänk på fastighetens arrondering,
kraftig inverkan på den påverkar förutsättningarna för lönsamt
jordbruk.

•

Områden med osäkra och låga skördar där dräneringen inte fungerar
och det inte lönar sig att omdika kan vara lämpliga för våtmark.

•

Växtnäringen ska i första hand stanna på åkern och fångas upp av
grödan. Det ger lönsam och hållbar livsmedelsproduktion med så lite
klimat- och miljöpåverkan som möjligt.

•

Vid schakt- och grävarbeten och transporter – tänk på att minimera
körskador och markpackning. De flesta av dessa maskiner har inte
lantbruksdäck och de har höga hjulvikter.

Ibland är näst bästa läget det bästa ur hållbarhetsperspektiv

2021-04-19
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Livsmedelsproduktion och
självförsörjningsgrad i Sverige
Ur regeringens proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för
Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Vi har
2,6 miljoner hektar åker och
0,4 miljoner hektar betesmark
Och goda förutsättningar för
hållbar livsmedelsproduktion.

Regeringens bedömning:

Jordbruksmarkens bördighet bör behållas
och utvecklas

Arealen minskar varje år…
• De sämre markerna blir ofta
skog, medan
• god jordbruksmark försvinner
för att bli vägar, byggnader
eller något annat som innebär
att marken aldrig mera
kommer att kunna odlas.
En genomsnittlig svensk konsumerar mat från 0,4 hektar åkermark per år.
I Sverige odlas motsvarande 0,3 hektar per person, vilket innebär att vi saknar 0,1
hektar mark per person och år.
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Miljömål

Tack för uppmärksamheten!

Gör en fältvandring, gräv en grop
(den kan komma till glädje för fler än du anar)
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