
Lillån – vatten i landskapet

Line Strand, HS Konsult AB





Vad vet vi om förluster från 
åkermark?

Fosforförluster
”Våra mätningar visar att 90 % av 
fosforförlusterna kan härstamma från 10 % av 
arealen och ske under 1 % av tiden.”

Docent Barbro Ulén
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Ytavrinning ökar förlusterna av 
partikelbunden fosfor



Hur kan det se ut? 

Erosion – grödan far illa och det är risk fosforförluster



Matjordens fosforinnehåll
• 200 och 800 mg P/kg jord vilket motsvarar mellan 

900-3 600 kg fosfor per hektar matjord. 

• I genomsnitt innehåller matjorden 2 000 kg fosfor

• P-AL mäts i mg P/100g torr jord



Observationsfälten







Hur kan det se ut? 

Stående vatten på åkern - grödan och produktionen blir lidande



Varför är en bra dränering viktigt?
 Miljö 

 Minskad risk för fosforförluster

 Minskad risk för utsläpp av lustgas 

 Produktion

 Bättre övervintring av grödan

 Snabbare upptorkning på våren, tidigare sådd

 Balans mellan vatten och syre till grödan 

 Sammantaget ger detta högre skördar

 Bättre markstruktur och mindre markpackning 

 Lägre brukningskostnader och friare brukning

 Lägre dragkraftsbehov

 Mindre jordbearbetning

 Friskare gröda och mindre åtgång av bekämpningsmedel



Hur ska dräneringen fungera?
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Dålig dränering ger slamningsbenägen jord 
med dålig infiltration



Vattnets vägar i odlingslandskapet 
behöver skötas om 

Eftersom vi lever i ett klimat med 
mer nederbörd än avdunstning



Åtgärder för att minska läckaget av 
växtnäring till Östersjön-
Vattenmyndigheterna

• Strukturkalkning 

• Fosfordammar 

• Kalkfilterdiken 

• Skyddszoner 

• Anpassade skyddszoner 

• Våtmarker 

• Tvåstegsdiken 

• Anpassad stallgödselspridning 









Nästa Landsbygdsprogram

- Samordning kring vattenfrågor, vattenråd där 

Länsstyrelsen har en viktig roll

- Låt Vattendirektivet vara något positivt

- Anpassa stöden så att de går att söka 

- Inför nya stöd som puffar i rätt riktning som 

ersättning för skyddszoner runt brunnar

- Höja maxtaket för våtmarker att flytta sediment 

(200 tkr)

- Rensa våtmarker och återföra växtnäringen till 

åkermark



Tack för att du lyssnade!


