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Sammanfattning 
Jordbrukets miljöpåverkan genom diffusa läckage och transport av näringsämnen är ett 

problem som det arbetas aktivt med på nationell, regional och lokal nivå. I Sverige 

beräknas jordbruket stå för 43 % av de totala kväveutsläppen samt 44 % av de totala 

fosforutsläppen. Stor del av dessa utsläpp transporteras till havet där de bidrar till 

övergödning och algblomning. Östersjön är det hav som får ta emot utsläppen då de 

transporteras hit med floder, åar och grundvatten. Samtidigt anses jordbruket behöva 

öka matproduktionen för att tillgodose en växande befolkning. Detta kan leda till att mer 

näringsämnen läcker ur odlingsmarkerna och ytterligare bidra till övergödnings- 

problemen. Det finns olika metoder för att minska jordbrukets miljöpåverkan, men de 

har alla sina begränsningar. Det gör att det behöver utvecklas nya metoder som kan 

tillämpas i fler avrinningsområden. En sådan ny metod som tagits fram är den 

integrerade skyddszonen, och ska fungera för mindre dränerade avrinningsområden 

intill vattendrag. Den första integrerade skyddszonen anlades i Lilla Böslid, Hallands län, 

av Hushållningssällskapet Halland år 2012. Ytterligare två har anlagts under 2013.  

Det här examensarbetet är en utvärdering av konceptet Integrerade skyddszoner.  

Arbetet innefattar en litteraturstudie för att värdera och granska konceptets styrkor och 

svagheter. Inga mätningar tidigare har utförts för att undersöka dess potential och ingen 

litteratur finns att tillgå för detta nya miljöverktyg. Konceptet delas upp i två delar, ett 

dike och en infiltreringszon. Dessa kan jämföras med våtmark och skyddszon till vilka 

vetenskaplig fakta finns att hitta. På så vis går det att göra en bedömning om konceptets 

potential. I arbetet görs även en granskning av de metoder som idag tillämpas inom 

jordbruket för att få information kring deras reningspotential, styrkor, svagheter samt 

kostnadseffektivitet. En fältstudie utfördes i en integrerad skyddszon vid Bölarp, i 

Laholms kommun. Vattenprover togs och analyserades för koncentrationer av kväve och 

fosfor. Mekanismen för att reducera transporten av närningsämnen är genom 

sedimentation, denitrifikation, upptag och lagring i växter och mikroorganismer. 

Resultaten från fältstudien uppvisade ingen reningseffekt, men det är viktigt att komma 

ihåg att den undersöka anläggningen endast är några månader gammal och dess 

funktioner är inte helt utvecklade än.  

 



Abstract 
Nitrogen and phosphorus are important nutrients to increase the crop yield on 

agricultural fields. These nutrients have a tendency to leak and be transported to lakes 

and seas where they contribute to eutrophication and algal blooms. Today different 

methods exist to decrease the environmental impact from agriculture but these methods 

have their limitations. That is why it calls for development of new environmental tools. A 

new tool is the integrated buffer zone, IBZ, which aims to decrease transportation from 

smaller drainage areas with drainage systems along streams. In this thesis the potential 

of IBZ is studied through a research in literature. The concept is based on two parts, a 

ditch and an infiltration zone. These can be compared to wetlands and buffer zones, to 

which scientific facts exist. A field study was performed in a newly constructed IBZ in 

Halland, in south Sweden. Other existing methods for reducing the transportation of 

nutrients are also studied in this paper. Mechanisms reducing transport of nitrogen and 

phosphorus are by sedimentation, denitrification, uptake and storage into plants and 

microorganisms. The results from the field study showed no effect but it is important to 

keep in mind that the studied facility is just a few months old and its functions are not 

developed yet. 
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Förord  
Nu har tre år gått… Det kändes så där att sätta sig i skolbänken igen efter att ha jobbat 

några år efter gymnasiet och känna på vuxenlivet. Men tiden på miljövetarprogrammet 

vid Högskolan i Halmstad har bara flugit iväg, inser jag nu när jag ser tillbaka på allt. 

Helst plötsligt är det dags för la grande finale - att göra ett examensarbete! Jag har alltid 

varit intresserad av hållbarhetsfrågor, vattenfrågor och av ekologiska frågor samt att jag 

velat ha ett examensarbete där jag får göra någon form av mätning. Allt detta fick jag i 

detta arbete! Men det hade inte gått utan mina handledare som hjälpt mig under denna 

tid! Därför vill jag nu ge er alla ett stort TACK! Tack till Stefan Weisner, Halmstad 

Högskola, för din kunskap och ditt kritiska tänk! Tack till John Strand, 

Hushållningssällskapet Halland, för att du ställt upp med tid, kunskap och ett gott 

humör! Tack till Per-Magnus Ehde, Halmstad Högskola, för din tid och kunskap för 

analys av vattenproverna! Även ett stort tack till Peter Feuerbach, 

Hushållningssällskapet Halland, som också kom in på ett hörn i detta examensarbete. 

Tack alla ni för att ni ställt upp och engagerat er i detta! 

 

 

Caroline Martinsson,  

Miljövetareprogrammet, 180 hp 

Maj 2013 

Högskolan i Halmstad 
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Inledning 
De många små och frekventa diffusa utsläppen som uppkommer från jordbruksmarker 

medför en stor miljöpåverkan (Jordbruksverket, 2013a). Näringsämnen som kväve och 

fosfor tillsätts odlingar för att öka avkastningen, men det uppskattas att endast två 

tredjedelar av den tillförda näringen tas upp via grödorna (Naturvårdsverket, 2012). 

Resterande näring lakas ur jorden med nederbörd och grundvatten. Viss urlakning från 

jordbruksmarken sker naturligt, men den omblandning som jordbruket innebär för 

markens naturliga struktur samt tillförseln av näringsämnen ökar urlakningsrisken 

(Jordbruksverket, 2013a).  Kväve och fosfor finns i begränsade halter i naturliga vatten, 

men när tillgängligheten för dessa ökar i akvatiska miljöer kan det orsaka en hög tillväxt 

av alger som leder till övergödning, så kallad eutrofiering.  

 År 2009 fick haven ta emot 115 700 ton kväve och 3 360 ton fosfor från mark och 

antropogena utsläpp i Sverige. Jordbruket beräknades stå för 43 % av kväve, respektive, 

44 % av fosforutsläppen och står alltså för en betydande del. Övergödning har en 

negativ påverkan på hav, sjöar och vattendrag genom algblomning vilket kan orsaka 

syrebrist i vattnet. Övergödningen kan ge försämrad vattenkvalitet och det akvatiska 

ekosystemets balans kan rubbas genom att arter försvinner från drabbade områden. 

Algblomningen har vid tillfällen varit så allvarlig att badförbud uppstått i drabbade 

vatten då det är direkt olämpligt och hälsoskadligt att bada i dem. Många kommuner går 

årligen ut med information till allmänheten för att upplysa om badplatsers tillstånd. 

År 2000 antog EU-länderna ett direktiv kallat ramvattendirektivet där fokus ligger på att 

förbättra och säkerställa vattenkvaliteten hos vattendrag, sjöar, kustvatten och 

grundvatten (Havs och vattenmyndigheten, 2013, Miljödepartementet, 2013). Att främja 

en hållbar vattenanvändning, minska spridning av föroreningar och farliga ämnen samt 

förhindra att vattenekosystemen försämras är några av de aspekter som direktivet 

berör (Förordning 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön). Målet är att 

vattenkvaliteten ska nå god status till år 2015 och för att målen ska nås krävs samarbete 

på regional och lokal nivå. 

Föroreningar kommer från flera olika länder. År 2007 beräknades Sverige vara den 

tredje största förorenaren av de nio Östersjöländerna och stod för 19 % av Östersjöns 

årliga kvävetillförsel samt 13 % av fosforn (Jordbruksverket, 2013a). För att åtgärda 
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vattenkvaliteten i Östersjön åtog de omkringliggande länderna år 2007 en gemensam 

åtgärdsplan, Baltic Sea Action Plan (BSAP), för att minska utsläppen till havet (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2012, Miljödepartementet, 2013). Målet är att Östersjön ska nå en 

god ekologisk status till år 2021 och att nivån för övergödning ska ligga på samma nivå 

som under 1950-talet. Undertecknade länder ska vidta nationella åtgärder för att nå 

målet. För Sveriges del innebär det att utsläppen ska minskas med ca 21 000 ton kväve 

respektive 280 ton fosfor (Jordbruksverket, 2013a, Naturvårdsverket, 2009b). Det är 

inte bara jordbruket som måste förbättras för att nå målet. Reningsverk, enskilda 

avlopp, skogsindustrin, trafik och industrier bidrar även de till stora kväveutsläpp. 

Därför behövs åtgärder även inom dessa områden. Jordbruket bedöms ge upphov till 

huvuddelen av fosforutsläppen. 

Idag finns flera olika slags insatser att tillämpa inom jordbruket för att minska transport 

av de läckande näringsämnena kväve och fosfor. Våtmarker har använts sedan 1990-

talet med gott resultat i avseende av kväveavskiljning. Skyddszoner är en enkel metod 

som även den tillämpats under längre tid. Nyare metoder som är under försöksstadium 

för tillämpning inom jordbruket är filterdammar och filterbrunnar. Enligt 

Naturvårdsverket (2009c) kan vattenrening med våtmark för ett objekt med en storlek 

som är mindre än 0,5 hektar eller som har tillrinningsområden mindre än 50 hektar ofta 

bli dyr i förhållande till den vunna miljönyttan. För dessa mindre dränerade 

avrinningsområden har Hushållningssällskapet Halland (HSH) utvecklat fram ett nytt 

koncept, nämligen den integrerade skyddszonen, som de hoppas ska kunna bli en ny 

metod för att ytterligare minska jordbrukets miljö- och övergödningsproblem. 

De svenska miljömålen 
Riksdagen har inrättat 16 miljömål som ska vara ledande för Sveriges miljöarbete  

(Miljömål, 2013, Naturvårdsverket, 2013b). Miljömålen är satta till att nås år 2020. I dag, 

år 2013, ser det mycket mörkt ut för att nå flera av dessa miljömål med dagens åtgärder 

och styrmedel. Miljömålen som ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och hav” och ”Hav i 

balans samt levande kust och skärgård” är direkt förenade med att en betydlig minskning 

av näringsutsläppen sker. Att få de svenska jordbruken att bli mer ekologiskt hållbara är 

även viktiga steg för att nå målen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och 

djurliv”.  

Miljömålen lyder, enligt riksdagens definiering (Miljömål, 2013a, 2013b, 2013c): 
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Ingen övergödning 
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten."  

Levande sjöar och hav  
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 

nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 

värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar." 
 

Målen talar om en hållbar långsiktighet för natur, biologisk mångfald och 

människors hälsa. För att nå dem är det viktigt att jordbruket styrs mot ett hållbart 

nyttjande av mark, vatten och andra resurser. Arbetet för att minska jordbrukets 

påverkan har länge pågått och utsläppen av både kväve och fosfor har minskat 

mellan åren 1985 till 2009 (Jordbruksverket, 2013a), men det anses gå för 

långsamt och mer anses behöva göras (Naturvårdsverket, 2013a).  

Om kväve och fosfor 
Tillförseln av kväve anses vara huvudsaklig orsak till övergödningsproblematiken i 

Östersjön då det är en bristvara i hav medan fosfor är bristvara i sjöar (Greppa 

Näringen, 2012, Naturvårdsverket, 2002). Kväve och fosfor är två viktiga näringsämnen 

och de tillsätts åkermarkerna för att öka odlingens tillväxt och således dess avkastning. 

De förekommer i olika föreningar vilka har olika kemiska, fysikaliska och geokemiska 

egenskaper.  

Kväve, N, tillförs via gödning, antingen med stallgödsel eller med mineralgödsel. I 

stallgödsel är kväve bundet i organiskt material (organiskt kväve) eller upplöst i 

formerna nitrat (NO3-), ammonium (NH4+) eller urea (CO(NH2)2) (Jordbruksverket, 

2009). I jordbruksmarken förekommer kvävet främst som nitrat (Feuerbach och Strand, 
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2010). Genom nitrifikation, som sker genom mikroorganismers omvandling av kväve, 

blir kvävet tillgängligt för upptag av växter. Oftast är det ammonium som genomgår flera 

omvandlingssteg innan det slutligen blir nitrat. Det sker även en denitrifikationsprocess, 

där nitrat-kvävet omvandlas till kvävgas, som sedan kommer att diffundera ut i 

atmosfären.  

Fosfor (P) existerar både i löslig form, fosfatfosfor, och i en olöslig form, som 

partikelbundet fosfor, se figur 1. Då majoriteten av fosforn förekommer i partikelform, 

och binder till både organiskt material och jordpartiklar, gör detta att fosforn kan 

ackumuleras i sediment (Kronvang et al., 2012, Roberts et al., 2012). Fosfor är ett viktigt 

makroämne för både växter och mikroorganismer där fosforn används till bildandet av 

aminosyror och fosfolipider, som bygger upp membran (Feuerbach och Strand, 2010, 

Turner, 2005). 

 
Figur 1. Olika former av fosfor. Illustrativ sammanställning av information kring fosfor, från Kronvang et 
al., 2012, Roberts et al., 2012. 

 
Vid högt vattenflöde från nederbörd och snösmältning ökar risken för markerosion, 

vilket gör att fosforn kan lakas ur jorden då jordpartiklarna spolas ur marken. Effekten 

som uppstår när fosforn hamnar i recipient beror på om det är löst och tillgängligt för 

mikroorganismers och växters upptag eller inte. Erosion och ytavrinning har visat sig 

vara en viktig diffus utsläppskälla för fosfor (Kronvang et al., 2012, Sheppard, et al., 

2006). Att dessa partikelbundna fosforformer kan lagras i bottensediment innebär 

således inte att fosforn förblir lagrad i all tid (Kronvang et al., 2012).  Fosfor bundet till 

organiskt material mineraliseras av mikroorganismer. Fosfor som är bundet till kalcium 

PP kan vara bundet till olika 
metaller, eller organiskt 
material, vilket påverkar 

upplösningsförmågan 

Olika former 
PP - binder till jordpartiklar, 

sedimenteras 
DRP - upptagbart för växter 
och alger s.k biotillgänligt 

Total fosfor, total 
koncentration oavsett form. Total Fosfor, TP 

Olösligt fosfor, 
partikulärt fosfor, 

PP (particulate 
phosphorous) 

Bundet till kalicum, 
Ca2+ eller 

aluminium, Al3+ 
Bundet till järn, 

Fe2+ / 3+ Organiskt material 

Löslig reaktiv 
fosfor, DRP 

(dissolved reactive 
phosphorous) 
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eller aluminium är generellt olösligt och inert. Fosfor bundet i järnoxider kan på sikt 

upplösas upp vilket delvis bestäms av det rådande syreförhållandet i sedimenten. När 

det råder syrebrist, som det kan göra i övergödda sjöar och vattendrag, kan fosforn 

frigöras från sedimenten och ytterligare bidra till eutrofiering. Vilka jordarter som 

odlingsmarken består av har också betydelse för hur väl utlakningen av näringsämnena 

kan ske (Greppa Näringen, 2002, Jordbruksverket, 2013a). Jordbrukets omblandning av 

övre jordlagret frigör kvävet och fosforn från mark. Studier har visat att jordar med små 

lätteroderande jordpartiklar som lera, lerig mo och mjäla, består till 60-80 % av löst 

reaktivt fosfor (Djodjic et al., 2004) och resterande är bundet till jordpartiklar. Dessa 

jordarter är dessutom småkorniga och kan lätt spolas med vattnet vid dess passage 

genom marken. Sammanfattningsvis kan sägas att jordbrukets läckage av fosfor beror på 

flera olika faktorer, bland annat: 

− Hur marken brukas – markbearbetning och tidpunkten, dränering, växlighet, 

marklutning 

− Jordens egenskaper – kemiska och fysikaliska 

− Hur vattnet rör sig i, eller på, marken – ytvatten, dräneringsvatten 

− Väderleken – nederbörd, vind, temperatur 

(Heinen et al., 2011, Jordbruksverket, 2013a, Kronvang et al., 2012)  

Syfte och mål 
I samarbete med Hushållningssällskapet Halland utvärderas det nya konceptet 

Integrerad skyddszon. Inga mätningar angående den integrerade skyddszonens 

reningsförmåga har tidigare genomförts. Genom att sammanställa material kring viktiga 

och avgörande parametrar som påverkar den integrerade skyddszonens funktion samt 

resultat av vattenprovsanalyser vill jag få fram ett faktaunderlag till hur en integrerad 

skyddszon kan fungera och utvecklas. I arbetet görs även en undersökning kring andra 

reningsmetoder som används inom jordbruket. Med denna undersökning kan alla de 

olika metoderna, inklusive den integrerade skyddszonen, jämföras med varandra och 

belysa svagheter och styrkor. 

Frågeställning 

Det jag önskar få resultat på genom min undersökning är: 

• Vad är en integrerad skyddszon?    
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• Fungerar Hushållningssällskapets pilotanläggning? 

• Kan den integrerade skyddszonen vara en kostnadseffektiv åtgärd? 

Jag hoppas att resultaten blir användbara för Hushållningssällskapet Hallands framtida 

projekt och utveckling av integrerade skyddszoner genom att belysa olika styrkor och 

svagheter för konceptet.  Om den integrerade skyddszon uppvisar ett bra resultat kan 

tillämpning av metoden bli ett viktigt steg för att nå internationella och nationella mål 

om förbättrad vattenkvalitet och minskning av diffusa näringsutsläpp. 

Avgränsningar  

Flera avgränsningar har gjorts för detta examensarbete. De redogörs nedan. 

Infiltrationszonens reningsförmåga kommer inte att undersökas i detta examensarbete. 

Anledningen till detta är: 

1) Tidsbrist. Att undersöka infiltreringszonens reningsförmåga kräver mycket 

planering om hur det bäst kan undersökas. Det blev enklare att utesluta detta och 

istället få information kring infiltreringszonens funktion genom litteraturstudien. 

2) Vegetationen är ung i samtliga infiltreringszoner. Pilotanläggningen vid Lilla 

Böslid är den anläggning som har äldst vegetation. Denna är nu drygt ett år 

gammal. Anläggningen vid Bölarp blev planterad mellan 22 och 26 april.  Även 

den integrerade skyddszonen vid Sannarp blev planterad i slutet av april, 26 och 

27. 

Mätresultaten kommer inte vara helt representativa då de utförts under begränsad tid. 

För att få en bättre utvärdering av detta nya koncept måste provmätningar göras och 

följas upp under en mycket längre tid än vad detta examensarbete ger utrymme för.  

Dagar för vattenprovtagning har valts utifrån möjlighet att ta sig till provplatsen. 

För detta arbete kommer andra strategier för att minska uppkomsten till läckage från 

åkermark inte att studeras, som till exempel fånggrödor, gödselhantering med mera. 

Dessa strategier är också väldigt viktiga åtgärder för att minska jordbrukets 

miljöpåverkan. 

Den rådande geologin och hydrologin som finns i anläggningen uppskattas. Detta är två 

viktiga avgörande parametrar för reningspotentialen samt är specifika för varje plats.  
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Material och Metod 
Detta examensarbete består av två delar för att kunna förklara och värdera det nya 

miljöverktyget Integrerad skyddszon. En stor del av arbetet består av en litteraturstudie. 

Genom litteraturen fås information om vilka olika kemiska, biologiska och fysikaliska 

processer som uppkommer i anläggningen och således kan avgöra konceptets funktion. 

Den andra delen av detta examensarbete består av en fältstudie utförd i den nyaste av 

Hushållningssällskapets pilotanläggningar. Genom att ta vattenprover och studera 

vattenflödet kan en faktisk information om anläggningens potential fås. Nedan förklaras 

arbetsmetodiken för de båda momenten. 

Litteraturstudie 

Informationen kring konceptet integrerad skyddszon är mycket knapp då det är helt 

nytt och inga mätningsresultat finns för att få en uppfattning om hur, och om, det 

fungerar. Det gör att jag inte kan jämföra olika integrerade skyddszoner med varandra. 

Men konceptet kan ändå studeras om man låter dela upp den integrerade skyddszonen i 

två delar med två olika funktioner, nämligen ett dike och en infiltreringszon.  

Diket kan likställas med våtmark då det tar emot vatten från ett större område och är 

litet i förhållande till detta område. Diket samlar upp vattnet och låter det saktas ner och 

spridas ut över en större yta. Dock finns det i dagsläget inga växter i diket vilket gör att 

likställelsen med en våtmark inte är helt överensstämmande. Växterna är en mycket 

viktig del i våtmarkens reningspotential. Med tiden är chansen stor att växter etablerar 

sig i diket genom en naturlig etablering. Och då blir denna liknelse mer rättvis.  

Infiltreringszonen liknar en skyddszon, men några skillnader mellan dessa finns;  

i) infiltreringszonen har diket placerat mellan själva zonen och åkern där 

dräneringsvattnet leds ut. I infiltreringszonen ska dikesvattnet passera genom en 

markbarriär. En vanlig skyddszon får främst vatten och näring genom ytavrinning 

medan dräneringsvattnet passerar förbi skyddszonen och ut till recipient. 

ii) matjorden är bortgrävd från infiltreringszonen. Matjorden är det översta jordlagret 

som plöjs och tillsätts näring vid gödsling och är därför näringsrikare än underliggande 

jord. Att denna jord har försvunnit från infiltreringszonen innebär att det nu finns 

mindre näringsämnen tillgängliga i jordprofilen. Risken för urlakning av näringsämnena 

från översta jordlagret har här minimerats. 
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iii) en vanlig skyddszon har en varierande topografi vilket påverkar ytavrinningen. 

Infiltreringszonen i den integrerade skyddszonen har en flack yta och förhoppningen är 

att detta kommer att ge genomströmmande vatten en jämn nivå över hela 

infiltreringszonen. När topografin är varierande kan detta ge upphov till olika flöden 

över marken, vilket kan ge en större urlakning av näringsämnen, då vattnet väljer att 

passera vid de lägsta punkterna.  

iv) träd finns på infiltreringszonen. 

Genom att göra den här uppdelningen av konceptet blir det lättare att söka och hitta 

information då vetenskaplig fakta finns för både våtmark och skyddszon. Dessa kan 

anses vara tillämpningsbara även för en integrerad skyddszon då det är samma 

biologiska, kemiska och fysikaliska processer som är avgörande för konceptets ändamål. 

Andra metoder som idag är används inom jordbruket (våtmarker, skyddszoner samt 

dikesdammar och dikesfilter) undersöks i detta arbete. Här studeras deras funktion, 

reningspotential, fördelar, nackdelar samt kostnadseffekt. Vid tillämpning och 

anläggning av en metod vill man att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt, det vill 

säga, man vill rena bort så mycket som möjligt till ett lågt pris. Jag har gjort ett försök till 

att beräkna anläggningskostnad för en integrerad skyddszon samt hur mycket denna 

metoden måste rena för att bli lika kostnadseffektiv som de övriga studerade 

metoderna.  

Sökning av information har skett via Google och berör främst information från 

myndigheter och andra organisationer. Lämplig vetenskaplig litteratur har sökts i 

databasen Web of Science. Nyckelord för att söka och hitta lämplig litteratur för arbetet 

har varit:  

Nutrients, phosphorous, nitrogen, agricultural, buffer strip, wetland, infiltration capacity 

Fältstudie 

Ett kvalitativt och trovärdigt sätt att skaffa information om konceptets faktiska potential 

är att genomföra vattenprovtagning i en anläggning. Det ger information om hur mycket 

näringsämnen som kommer till anläggningen och hur mycket som avskiljs innan vattnet 

slutligen når recipient. Väderförhållandena blev lämpliga för vattenprovtagningen i april 

månad då temperaturen började stiga vilket gjorde att tjälen släppte i marken. 

Vattenprovtagning utfördes vid pilotanläggningen i Bölarp vid fem olika tillfällen. Data 
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angående temperaturer och nederbörd är hämtade från den närmaste väderstationen 

som ligger vid Lilla Böslid, drygt en mil nordväst om Bölarp. 

Platsbeskrivning 

Pilotanläggning vid Bölarp (56° 33′ 50″ N, 13° 6′ 59″ E, WSG 84) anlades i mars år 2013 

och är placerad intill Bölarpån, som förenar sig med Genevadsån och rinner slutligen ut i 

Laholmsbukten. Figur 2 visar karta för pilotanläggningens lokalisering. 

Pilotanläggningen är cirka 75 meter lång och cirka 10 meter bred. Anläggningen tar 

emot vatten från ett cirka sju hektar stort avrinningsområde. Stora höjdskillnader finns i 

området och anläggningen ligger placerad på de lägsta nivåerna, invid vattendraget. 

Jordarterna i infiltrationszonen är sand, sandig lera och styv lera. Då anläggningen är ny 

finns ingen etablerad vegetation i diket. Glasbjörk (Betula pubescens L.) planterades på 

infiltreringszonen i slutet av april.  

 
Figur 2. Karta för placering av Hushållningssällskapets pilotanläggning vid Bölarp. Platsen är markerad 
med röd cirkel. 

Vattenprovtagning och analys av näringsämnen 
Datum för vattenprovtagning skedde vid fem tillfällen; 12/4, 19/4, 23/4, 26/4 och 29/4. 

Alla provburkar sköljdes ur med provvatten innan slutligt prov togs. Vattenprover togs 

från tre olika provtagningsplatser i anläggningens dike; inkommande vatten som leds in 

med dräneringsrören till diket, vattnet som finns i diket och i utgående dikesvatten från 

utloppsrör. Vid de två första tillfällena togs enbart vattenprover i inkommande och 
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utgående vatten eftersom installationen av utloppsröret inte var färdig och inget vatten 

stannade kvar i diket. Direkt efter provtagning lades proverna i kylväska så att proverna 

hölls nedkylda för att förhindra att näringsämnena löses upp.  

Hantering och filtrering av vattenprover 

Alla vattenprover märktes med datum och provpunkt för att separera dem från 

varandra. Vattenprover som skulle analyseras för totalkväve (NTot) och totalfosfor (PTot) 

märktes ”ofiltrerat prov”. De vattenprover som skulle analyseras lösa näringsämnen, 

nitrat (NO3-) och fosfat-fosfor (PO4-P), filtrerades. Vid filtrering sög vatten upp med en 

spruta och monterades sedan på en filterhållare med filter, som filtrerade vattnet vid 

utsprutning till mindre provburk. Filter som användes var Whatman’s Glass microfibre 

filters, nummer 1822-047 av storleken 47 mm. Provburkarna märktes sedan ”filtrerat 

prov”.  Genom filtrering avskiljs större partiklar och organismer och kvar i vattenprovet 

blir endast de lösta jonerna. Alla prover förvarandes i frys fram till analys.  

Analys och förberedelse 

Vattenproverna togs från frysen ett halvt dygn innan analys för att tina. Vid analys av 

totalkväve användes standarden AN 5202-SE och standarden AN 5201-SE för analys av 

nitrat. För analys av totalfosfor följdes standarden AN 5241-SE samt standarden AN 

5240-SE för analys av fosfat. Från de ofiltrerade proverna, som skulle analyseras för 

totalkväve och totalfosfor, överfördes 8 ml vatten från varje prov till provrör. Till dessa 

tillsattes olika reagenser. För att analysera total mängd kväve, Ntot, i vattenproverna 

tillsattes varje provrör 1,6 ml väteperoxid, H2O2. Därefter skruvades lock på varje 

provrör och proven vändes så att vatten och reagens blandades i röret. För analys av 

total mängd fosfor, Ptot, tillsattes varje provrör först 1,6 ml kaliumsulfat, K2S2O8, och 

därefter 0,1 ml 4 M svavelsyra, H2SO4. Därefter skruvades lock på varje provrör och 

proven vändes så att vatten och reagenser blandades i röret.  Provrören placerades 

sedan i en autoklav över natten för att påskynda reaktionsprocesser och öka chansen för 

en fullständig reaktion genom att värmas i 120 grader Celsius under 2,5 atmosfär tryck. 

De filtrerade proverna kunde analyseras direkt efter tining. Alla vattenprover 

analyserades med FIA, flow injection analysis. Instrumentet FIAstar 5000 Analyzer från 

tillverkaren FOSS TECATOR användes, vilken har en detektionsnivå på 2 μg/l. Innan 

analys kalibrerades instrumentet mot kända koncentrationer av kväve och fosfor. 

Resultaten finns redovisade i bilaga 2, längst bak i dokumentet.  
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Vattenflödesmätning 

Vattenflödet har mätts på inkommande och utgående vatten för att undersöka mängden 

vatten som rinner till diket från avrinningsområdet och hur mycket vatten som lämnar 

anläggningen. Mellanskillnaden mellan in- och utgående vattenflöde anses vara effekten 

av infiltration och eventuell avdunstning. Flödet mättes med hjälp av ett tidtagarur och 

en plastbehållare. Genom att fylla behållare med vatten under X antal sekunder kunde 

flödes beräknas. Starten föreföll när hinken placerades under röret och började fyllas 

med vatten. När hinken fördes bort trycktes stoppknappen. Det uppsamlade vattnets 

volym avlästes med ett mätglas med angivelse i ml. Varje uppmätt volym antecknades 

och dividerades med den tid som försöket pågick. Flödet testades tre gånger vid varje 

tillfälle för att få ett genomsnittligt flöde. Vattenflödet undersöktes innan varje 

vattenprovtagning och tog totalt ungefär 15 minuter att genomföra. Resultaten från 

vattenflödesmätningen finns i bilaga 1. 

Databehandling 
Resultaten från fältstudien har sammanställts i programmet Excel. Eftersom antalet 
prover är få kan inte statistiska samband genomföras.  

Kostnadseffektivitet 
Kostnadseffektivitet har beräknats för samtliga undersökta reningsmetoder. För 

våtmarker och skyddszoner har kostnadseffektiviteten hittats från olika sammanställda 

rapporter som utförts åt Jordbruksverket. Kostnaden för dikesdammar och dikesfilter 

finns redovisade i IVL Svenska Miljöinstitutets slutrapport från 2011.  

För att beräkna kostnadseffektiviteten för den integrerade skyddszonen används 

anläggningskostnaden för den studerade pilotanläggningen med resultat från 

fältstudien. Näringsbelastningen har beräknats med följande ekvation 

(Naturvårdsverket, 2005): 

Tår = ∑ •365𝑛
1  Cd • Qv                                                               (Ekvation 3 från Naturvårdsverket, 2005.)                                      

 Tår är den årliga transporten 

Cd är uppmätt daglig koncentration 

Qv är uppmätt dalig flöde 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas olika åtgärder som idag tillämpas inom jordbruket samt resultat 

från litteraturstudie och fältarbete. 

Det finns flera olika åtgärder för jordbrukssektorn att minska sin miljöpåverkan. 

Strategier som täckning av gödselbrunnar och effektivare spridning av gödsel har 

minskat jordbrukens kväveutsläpp med 25 % mellan åren 1995-2005 (Jordbruksverket, 

2013a). Nedan redovisas olika reningsåtgärder för växtnäringsreduktion inom 

jordbruket, deras effektivitet, för- och nackdelar samt kostnadseffektiviteten per kg N 

och P.  

Våtmarker 
Våtmarker har under cirka 20 års tid tillämpats för att minska transporten av 

näringsämnen från jordbruksmarker (Strand och Weisner, 2012).  Att anlägga fler 

våtmarker är också en viktig strategi för att nå det svenska miljömålet ”Myllrande 

våtmarker” (Miljömålen, 2013, och Naturvårdsverket, 2009b).  

Den nationella våtmarksinventeringen definierar våtmarker så här: 
”Våtmarker är sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller över markytan, 

samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör vara hydrofil, d.v.s. 

fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis 

torrlagda bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas som våtmarker trots att de saknar 

vegetation” (Naturvårdsverket, 2009a). 

 

Våtmarker erbjuder flera tjänster som rening av näringsämnen och magasinering av  

vatten samtidigt som de är en viktig livsmiljö för många hotade arter (Jordbruksverket, 

2012a och 2013a, Strand och Weisner, 2012). Med en bra placering kan våtmarker vara 

en kostnadseffektiv åtgärd för att reducera transporten av kväve och fosfor till hav och 

vattendrag (Jordbruksverket, 2010, Naturvårdsverket, 2009b och 2009c, Strand och 

Weisner, 2012). Våtmarker kan vara naturliga, men de kan också anläggas, så kallade 

konstruerade våtmarker (Naturvårdsverket, 2009c).  
 

Våtmarkens funktion beror på två typer av faktorer som påverkar reningspotentialen, så  

kallade primära och sekundära (Kadlec, 2012). De primära faktorerna är inkommande  

flödeshastighet och koncentration av näringsämnen, uppehållstid och vattentemperatur.  
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De sekundära faktorerna är våtmarkens vegetationstyp och hur stor del av våtmarken 

som dessa upptar, våtmarkens utformning samt tillgång till kol och syre. Våtmarkens 

utformning (dess storlek, avstånd mellan in- och utflöden samt dess djup) avgör hur 

lång uppehållstid vattnet har (Braskerud, 2002a och 2002b, Jordbruksverket, 2010). 

Uppehållstiden är avgörande för att näringsämnen ska kunna sedimenteras samt 

omvandlas av vattenlevande mikroorganismer (genom nitrifikation och denitrifikation) 

och genom upptag av växter (genom näringsupptag) (Braskerud, 2002a, Feuerbach och 

Strand, 2010, Kadlec, 2012). Våtmarker kan vara kostnadseffektiva alternativ när de 

anläggs i stora avrinningsområden med hög belastning av näringsämnen 

(Jordbruksverket, 2010).     

I en våtmark ska vattnets flödeshastighet minskas så att en stor del av suspenderade 

partiklar och material hinner sedimenteras innan vattnet når utlopp. Detta uppnås 

genom att variera våtmarkens design och skapa grundare och djupare partier, som 

fungerar som fosforfällor. Sådana brukar finnas vid våtmarkens inlopp. Vidare kan det i 

våtmarken finnas en eller flera grundare vegetationszoner som bromsar vattnet så 

suspenderade partiklar och material hinner sedimenteras (Braskerud, 2002b). Fosfor 

renas genom tre mekanismer: i) genom att sorbera till organiskt substrat, ii) lagras i 

biomassan för den växande vegetationen, och iii) lagras och bidrar till ökning av 

sediment och jord (Kadlec, 2005b). Främst sker fosforreningen genom sedimentation av 

partikulär-fosfor (Braskerud, 2002b). Kväve kan sedimenteras om det är bundet i 

organiskt material, vilket mineraliseras och omvandlas till nitrat genom nitrifikation 

eller omvandlas till luftburet kväve genom denitrifikationsprocessen. Bakterierna bildar 

mikrofilmer på vegetationens stjälkar och blad (Braskerud, 2002a, Eriksson och 

Weisner, 1997, Kadlec, 2005a och 2012), men även på sediment och avsatt organiskt 

material (Kadlec, 2005a och 2012). Samtidigt fungerar vegetationen som en födokälla 

till bakterierna då dess avfall av organiskt material bistår med kol. För att kväve- 

retentionen ska ske optimalt bör våtmarken helst ha en hög kvävebelastning där kvävet 

föreligger som nitrat (Jordbruksverket, 2012a). Således är olika växter olika bra på att ta 

upp tillförd näring samtidigt som temperaturen också spelar en avgörande roll för hur 

väl både växter och mikroorganismer fungerar.  

Anläggandet av våtmarker har ökat under åren och kan göras med olika syften. Ett syfte  

kan vara just att minska transporten av läckande näringsämne till hav, men också 
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att öka den biologiska mångfalden i området (Strand och Weisner, 2012). Det 

konventionella jordbruket har inneburit en utdikning av småvattendrag och omvandling 

av våtmarker till odlingsmark. Odlingslandskapets homogena växtlighet innebär att 

livsmiljöer försvinner för insekter, amfibier och fåglar. En våtmarksanläggning kan 

därför bidra positivt till att försvunna arter kan återkomma till området. År 2010 

gjordes en utvärdering på uppdrag av jordbruksverket för att studera och jämföra 

anlagda våtmarker som fått statlig ekonomisk ersättning (Jordbruksverket, 2010). I 

utvärderingen ingick våtmarker anlagda mellan åren 1996 och 2008 och som erhållit 

ersättning inom olika stöd- och utvecklingsprogram. Syftet var för att studera om 

våtmarkerna blivit bättre med åren och vilket ersättningsprogram och anläggningssyfte 

som gett bäst resultat. Antal våtmarker i landet är stort varför objekten i studien 

avgränsades till 1050 objekt, vilket motsvarade 84 % av objekten. Jämförelsen visar att 

de senare anlagda våtmarkerna fungerar bättre vilket indikerar på att bättre kunskap 

om utformning och placering har erhållits. Det är en stor fördel att anlägga våtmarker i 

de områden där det finns mycket odlingslandskap eftersom belastningen av 

näringsämnen är större här. Kväveretentionen skiljer sig mellan olika län. Anlagda  

våtmarker i Skåne har en bättre funktion då jordbruket här är vanligt förekommande 

och placeringen har valts därefter. Våtmarkerna i Skåne uppvisade en minskad  

näringstransport till havet motsvarande 432 - 528 kg kväve respektive 6,8 - 14,8 kg 

fosfor per ha våtmarksyta och år. En annan viktig faktor, som också bidragit till  

våtmarkernas ökade effektivitet, är enligt rapporten att allt flera bönder och markägare 

blivit intresserade av att anlägga våtmarker. Det har gjort att det finns fler valbara 

lokaler för våtmarksanläggning samt att chansen att de placeras rätt har ökat.  

Studien uppskattar att en minskad växtnäringstransport till havet, motsvarande 250 kg  

kväve respektive 5 kg fosfor per ha ersatt yta och år, bör kunna uppnås för våtmarker  

som anläggs i södra Sverige.  Våtmarker som anläggs med syftet att reducera läckande 

näringsämnen uppvisade bäst resultat. Våtmarker som konstruerats med syftet för både 

växtnäringsreduktion och biologisk mångfald visade sig inte vara mycket sämre än de 

för endast växtnäringsreduktion. Det visar att fler positiva effekter kan fås genom 

anläggandet av en våtmark. Våtmarker med syfte om att återskapa biologisk mångfald 

hade sämst reningseffekt då våtmarken inte anpassats för rening. Kväve beräknas kosta 

mellan 29 och 105 kr/kg och fosforn mellan 30 och 399 kr/kg. Genom att anlägga 

våtmarker där de är bäst lämpade kan kostnaderna minska till omkring 30 kr/kg 
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kväve och 100 kr/kg fosfor. 

 

Skyddszoner 
En skyddszon är en remsa mark mellan jordbruksmarken och vattendrag, som aldrig 

plöjs och har ett permanent täcke av gräs. Att genomföra denna typ av åtgärd är enkel 

genom att lämna kvar en bit åkermark, som inte nyttjas för odlingen. Idag har de allra 

flesta åkrar en viss yta skyddszon, men det beror också på praktiska skäl som att det inte 

går att komma åt att odla, skörda och köra traktorer nära vattendragen. Skyddszoners 

retentionsförmåga beror på flera olika processer (Syversen, 2005): 

1. hur stor sedimentationen är på skyddszonen och hur stor del av näringsämnena 

som är bundet till sedimentet,  

2. upptag av näring via vegetationen, 

3.  infiltrationen av vatten från markytan ner i marken, 

4. adsorption av näringsämnen till jord och vegetation.  

Gräset, som växer på skyddszonen, håller ihop jorden med hjälp av sitt rotsystem genom 

att stabilisera jordpartiklarna. Skyddszonen minskar på så vis risken för erosion vid 

nederbörd och höga vattenflöden (Christen och Dalgaard, 2012, Greppa Näringen, 2008, 

Kronvang et al., 2012). Gräset saktar ner överspolande vatten, sedimenterar och sprider 

sedimentet vid översvämning och ytavrinning (Roberts et al., 2012, Sheppard et al., 

2006) vilket bidrar till att fosforn stannar kvar på marken. Sheppard (2006) undersökte 

hur väl gräs minskar vattenavrinningen från åkermark och fann att gräs minskade 

vattnets fosforkoncentrationer med i snitt 30 % efter att vattnet passerat genom den 

vegeterade zonen. Jordprover från skyddszonen visade även att fosfor- 

koncentrationerna var 33 % högre jämfört med åkermarken. Vegetation är således 

effektiv på att fånga upp och hålla kvar fosforn i marken så att det kan tas upp av 

växterna. I skyddszoner är de översta fem till tio centimeterna av jorden mer fosforrik  

(Cooper et al., 1995, Roberts et al., 2012). Sakta omvandlar vegetation och mikro- 

organismer partikulärt fosfor till en mer löslig och biotillgänglig form, vilken perkolerar 

genom marken med ytvattnet (Richards, 2001) och kan tas upp via rötter (Dorioz et al., 

2006, Liu et al., 2009). I markprofilen kan fosforn binda till jordpartiklar, men hur 

mycket som binds in beror på vilken jordart som marken består av (Syversen, 2005). 

Skyddszoner kan även rena kemikalier som tillsätts odlingar. 
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Det har observerats att skyddszoner med träd har en effektivare reningsförmåga än 

skyddszoner med lägre växande vegetation som gräs och örtväxter, men i Sverige är det 

inte tillåtet att ha träd på sina skyddszoner om man vill få ersättning (Jordbruksverket, 

2013b).  Det är inte heller tillåtet att använda växtligheten till utsädes- eller energi- 

produktion. Ersättning för skyddszoner är mellan 1 000 kr och 3 000 kr för minst 0,1 

hektar och de ska ha en bredd på minst sex meter, vilket enligt flera studier ger det bästa 

reningsresultatet med en reduktion av kväve på nära 100 % (Borin et al., 2004, Borin et 

al., 2010, Syversen, 2005). En stor utvärdering av svenska skyddszoner anlagda mellan 

åren 1995 och 2005 visar på minskad transport av fosfor med totalt 11,9 ton (SLU, 

2008). Skyddszonerna beräknades uppgå till 60 168 hektar. I en rapport framtagen av 

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen år 2012 beräknades skyddszonens 

kostnadseffektivitet till 56 kronor per kg kväve och 1 130 kronor per kg fosfor.  

 

Dikesdammar och dikesfilter 
IVL Svenska Miljöinstitutet är en svensk forsknings – och uppdragsverksamhet som  

sedan år 2009 utför studier om dikesfilter och dikesdammars tillämpbarhet inom  

jordbruket. Metoden har tidigare använts för rening av fosfor i avloppsvatten. Här  

utnyttjas ett filter av olika sorbentmaterial för att avskilja fosforn från vattnet innan det  

når recipient (IVL, 2011). Sorbentmaterialet innehåller ofta positivt laddade föreningar,  

exempelvis kalk, som fosforn binder till. Längre ner i detta avsnitt följer en kort  

sammanfattning av vad deras forskning hittills kommit fram till samt kostnads- 

effektivitet beräknad för deras resultat. Först följer grundläggande information om 

dikesdammar och dikesfilter. 
 

Dikesdammar 

Dikesdammen, och dammar över lag, bör vara utformad för att ge tillräcklig lång 

uppehållstid av vatten så att de suspenderade partiklarna hinner sedimentera.  

Dikesdamm bör därför anläggas innan brunnen. Dikesdammarna* har tre viktiga 

funktioner:  

1) Sedimenterar en del av den partikelbundna fosforn innan vattnet når 

filterbrunnen. Risken för igensättning av filter minskar. 

2) Vid högflöden stannar vattnet upp och leds med reglerat flöde genom filtret. På så  

vis kan mer vatten passera genom filter och genomgå rening innan det når  
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recipient.  

3) Effekter av erosion från diket minskar. Långa och smala diken är bättre än 

kortare och bredare dammar i avseende med sedimentering av eroderande 

partiklar. Med en längre transportsträcka hinner partiklarna sedimenteras till 

bottnen igen innan vattnet når filterbrunn.  

*Det bör noteras att alla sorters diken/dammar har samma funktion och är inte unikt 

just i detta fall.  

Filter 
Filterna kan bestå av olika sorters naturliga eller framställda material. Ofta innehåller de 

kalk och kisel för sorbtionen, men kan också bestå av aska, från industriella biprodukter. 

Materialets kornstorlek är viktig för sorptionskapaciteten (Cucarella, 2009, Renman, 

2008). Vatten väljer den lättaste vägen när den passerar genom ett medium. Vattnet kan 

lösa och sortera upp material i grövre och finare fraktioner (Suliman et al., 2006) för att 

sedan passera igenom det material med större partiklar. Risk för sättningar och 

igensjunkning av materialet finns när det förlorar sin struktur. Dessa problem kommer 

att påverka avskiljningsförmågan hos materialet, som behöver bytas ut. Materialet tros 

ha en livslängd mellan 1-2 år, beroende på hur hårt belastat det är.  

Under 18 månader undersökte IVL Svenska Miljöinstitutet filtermaterials förmåga för  

avskiljning av fosfor från läckande åkermark (IVL, 2011). IVL utförde fältstudier på tre  

olika lokaler runt Stockholmsområdet. Samtliga lokaler hade jordbruksmark som 

dominerande tillrinningsområde och på varje lokal installerades fyra filterbrunnar intill 

diken. I brunnarna placerades kalkbaserade material, som tidigare visat lovande resultat 

för fosforavskiljning i försök med vatten från enskilda avlopp. Materialen, som 

undersöktes var Filtra-P; som bestod av kulor i storleken 4-8 mm, Filtralite-P; kulor med 

kornstorlek 0,5-4 mm, Polonite; krossat material med kornstorlek 2-5,6 mm och 

Hyttsand; slaggranulat med kornstorlek 0-4 mm . Avskiljningsförmågan för de olika 

materialen undersöktes med olika belastningar av inkommande vatten. Slutresultatet 

visade att filtrena avskiljde både fosfatfosfor och partikulärtbundet fosfor. I genomsnitt 

avskiljdes 49 % av totalfosforn med Polonite, 41 % med hyttsand, Filtralite-P 35 % och 

Filtra-P 17 %. 
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Kostnadseffektivitet 

IVL undersökte kostnadseffektiviteten för anläggning av tre filterbrunnar placerade  

efter varandra och med en storlek på 3 x 3000 liter för ett tillrinningsområde på totalt  

12 hektar. Efter brunnarna användes tre olika dammalternativ: 

1) 200 m3 damm per hektar tillrinningsområde  

2) 100 m3 damm per hektar tillrinningsområde, och  

3) utan damm 
 

Vid kostnadsberäkningar måste hänsyn tas till att allt vattnen inte kan passera genom 

brunnarna, på grund av att det kommer skapa en överbelastning på filtret. IVL 

uppskattade att cirka 40 % av årsavrinningen kan ledas igenom filter under ett 

normalår, där inga extremt långa vintrar eller långa och torra somrar inträffar. Det 

motsvarar knappt 5 ha av de 12, som kostnaderna beräknats för. Kostnaden beräknades 

på följande sätt: Grävarbete för anläggning av damm på 200 m3 åtgick till en summa av 

5 200 kr. Priset var 650 kr/h och cirka 25 m3/h kan grävas upp. Installation för 

spontfördämning, rördragning och tre filterbrunnar samt inköp av material kostade 

14 000 kr. Arbetet beräknas kunna utföras på två dagar av två personer. Behållarna för 

materialet var 8 000 kr stycket, vilket blir en kostnad på 24 000 kr för de tre brunnarna. 

Filtermaterialen kostar olika och beräknas ligga mellan 500-4 000 kr/m3. IVL utgår från 

en materialkostnad på 1 500 kr/m3 där även transport och arbetstid för materialbyte 

ingår i priset. Byte beräknas ske vartannat år, alltså 10 gånger under 20 år. 

Materialmängd uppgår i beräkningsexemplet till 9 000 liter för tre brunnar med en 

storlek på vardera 3 000 liter. Totalkostnaden för material blir 135 000 kr. 

Totalkostnaden för denna reningsmetod är beroende på hur stor dammen blir då övriga 

kostnader är de samma, 173 000 kr. Kostnaderna slås ut på 20 år. 

IVL beräknade avskiljningsförmågan för de tre olika alternativen för fosforläckage från 

12 hektar åkermark med ett läckage av 0,8 kg/ha. Filtermaterialet Polonite, som visade 

bäst avskiljningseffekt på 49 %, har använt för kostnadsberäkningen enligt följande:  

Damm 200 m3/ha 

Ca 25 % forsfor (P) beräknas fastlägga i dammen genom sedimentation. Av 0,8 kg P  

återstår då 0,6 kg, som går vidare för rening. Med den stora dammytan på 200 m3 antas  
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75 % av avrinningsvattnet kunna ledas genom filter, vilket motsvarar 0,45 kg fosfor. 

Avskiljningsförmågan i filtret är 49 %, vilket innebär att 0,22 kg fastläggs i filtret. Den 

totala reningsförmågan för dammen och filtret blir 52,5 % av den årliga transporten, 

vilket ger en rening av 0,42 kg P/ha. Det kommer totalt att renas bort 5,0 kg P per år. 

Damm 100 m3/ha 

Dammen beräknas fastlägga ca 15 % P genom sedimentation. Av 0,8 kg P återstår då 

0,68 kg. Dammen på 100 m3 antas kunna leda 58 % av avrinningsvattnet genom filtret, 

vilket motsvarar 0,39 kg fosfor. Filtrets avskiljningsförmåga på 49 % innebär 

fastläggning av 0,195 kg i materialet. Den totala reningsförmågan blir 39 % av den årliga 

transporten, vilket ger en rening av 0,315 kg P/ha. För denna dammstorlek kan 3,8 kg P 

renas bort per år. 

Utan damm  

Utan en damm uppskattas ca 40 % kunna ledas genom filtret. Vattnet för då med sig 0,32 

kg fosfor och 49 % avskiljs i filtret, motsvarande 0,16 kg per hektar. Filterbrunnarna tar 

upp totalt 1,9 kg fosfor per år från 12 hektar tillrinningsområde. 
 

Den beräknade kostnadseffektiviteten blir, med ovanstående kostnadskalkyler och 

avskiljning, för en 200 m3 stor damm 2350 kr/kg P och år, 2690 kr/kg P och år med 

100 m3 damm och 4550 kr/kg P och år utan damm. 
 

Några nackdelar finns med denna metod. En är att den tenderar att vara  

temperaturkänslig och vid låga temperaturer kan filtret frysa igen, vilket gör att vatten 

hinner passera förbi filtret. Avskiljningen av fosfor tar vid igen när filtret tinat upp. En 

annan nackdel är att utrustningen i form av pumpar kräver ström, vilket gör att 

anläggningen måste ligga i närheten av ett elnät. En tredje nackdel är att filtermaterialet  

ofta innehåller kalk vilket läcker från filtret, framför allt när det är nytt. Läckaget  

av kalk kan alltså innebära en pH-höjning i recipient och det kan påverka 

livsförhållanden för flera akvatiska organismer och växter då de är anpassade till den 

rådande miljön. En rekommendation, som IVL gör utifrån detta resultat, är att  

brunnarna inte bör placeras för nära små naturliga vattendrag där skyddsvärda  

biotoper med arter som trivs bäst vid låga pH-förhållanden finns. Miljönyttan för denna 

metod kan också diskuteras. Materialen som används för fosforreningen består ofta av  

kalk, vilket är en ändlig resurs och behöver brytas för att få råvara för framställning av  
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slutprodukt. Kalkbrytning kräver stora ingrepp i jordskorpan och påverkar närmiljön på 

flera olika sätt. Dock kan förbrukat filtermaterialet föras till odling, vilket då kan 

kompensera för denna miljöpåverkan. IVL undersökte vidare i sin slutrapport om 

dikesdammar och dikesfilter möjligheten för detta genom att studera huruvida fosforn 

frigjordes från materialet och om grödornas tillväxt ökade. Grödornas sågs inte öka sitt 

fosforupptag, sin utveckling eller tillväxt. Dock utfördes denna undersökning endast 

under fem veckors tid samtidigt som materialet inte var helt mättat, vilket kan ha 

påverkat resultatet. IVL resonerar att om materialet får ligga i marken en längre tid kan 

en högre upplösning av materialet ske. Fosforn kan då på längre sikt bli tillgänglig vilket 

kan ge en effekt på grödan samtidigt som marken buffras med det kalk som materialet 

innehåller. 

 

Integrerade skyddszoner, IBZ 
Hushållningssällskapet Halland (HSH) är organisationen bakom det nya konceptet 

integrerade skyddszon. HSH är en organisation som haft en betydande roll för Hallands 

landsbygdsutveckling under 200 år. Idag bedriver de forskning och konsultation och 

verkar för att nå en hållbar utveckling inom jordbruket. I början av 1990-talet var HSH 

en pionjär inom utvecklingen och anläggning av våtmarker. Idag fortsätter arbetet med 

utveckling av nya metoder för att minska jordbrukets miljöpåverkan. En ny åtgärd, som 

HSH vill börja tillämpa och undersöka i större skala är integrerade skyddszoner. HSH 

anlade år 2012 Sveriges första pilotanläggning vid Lilla Böslid, Halmstad kommun. 

Under 2013 har ytterligare två anlagts i Hallands län, en i Sannarp (Falkenbergs 

kommun) och en i Bölarp (Laholms kommun). Det är tänkt att utvidga för fler liknande 

projekt i Sverige och övriga Östersjöländer.  

Den integrerade skyddszon ska på ett teknikoberoende sätt rena vatten som leds från 

åkermark via dräneringsrör. Många odlingsmarker har dessa dräneringssystem där 

vattnet ofta leds direkt ut till recipient. Problemet med dessa dräneringsrör är att då de 

transporterar bort vatten från åkermarken även transporterar bort näringsämnen. 

Våtmarker anläggs idag för att rena dräneringsvatten. Men att anlägga våtmarker tillåts 

inte i alla odlingsmarker, enligt HSH, då avrinningsområden är för små eller det blir för 

kostsam att anlägga då belastningen är för låg för att de ska bli kostnadseffektiva. Till 

dessa områden har den integrerade skyddszonen arbetas fram. I den integrerade 
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skyddszonen kortas dräneringssystemet av och vattnet leds till ett utgrävt dike. I diket 

stannar vattnet upp för att infiltrera en infiltreringszon.  

En integrerad skyddszon har, enligt HSH, tre viktiga syften: 

1. att reducera transporten av näringsämnen från dräneringsvattnet, 

2. öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet genom att erbjuda livsmiljöer 

för fåglar, amfibier och insekter  

3. att reducera flödet av dräneringsvatten från jordbruk så att vattenflödet ut till 

recipient blir mer reglerat och jämt över året  

 
Figur 3. Bild på den studerade pilotanläggningen vid Bölarp. (Foto: John Strand, Hushållningssällskapet 
Halland) 
 
I detta examensarbete har pilotanläggningen vid Bölarp, figur 3, undersökts. 

Anläggningens dike är ca fem meter brett vid krönet, 75 meter långt och en meter djupt 

med 45° lutning av kanterna. Vatten från ytavrinning via nederbörd och snösmältning, 

kommer även det att samlas upp i diket. Genom att diket uppehåller vattnet så hinner 

partiklar sedimenteras. Sedimentet kan tas upp från diket och återföras till åkern. 

Vattnet får sedan passera vidare genom en infiltreringszon. Denna zon är totalt cirka 

fem meter bred och ligger 30 centimeter under åkermarkens nivå. Infiltreringszonen 

kan planteras med olika trädarter. HSH har i sina pilotanläggningar planterat glasbjörk 

(Betula pubenscens) då det är en relativt billig, vanlig och snabbväxande trädart. Björken 

kommer med tiden att utveckla rötter ner till ett djup av 40-60 cm (Christen, 2007) och 

rotutvecklingen ska öka infiltreringskapacitet i marken. Björkplanteringen är även tänkt 

att kunna fungera som resurs för biobränsle. En brunn är placerad i diket. I brunnen 
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finns ett ledningsrör vertikalt placerat, vilket kan ses i figur 4. Ägare av en integrerad 

skyddszon kan själv bestämma hur mycket vatten som diket ska innehålla genom att 

reglera rörets höjd. Risken för att vegetationen på infiltreringszonen torkar ut kan 

därför minimeras. 

 

Figur 4. Bild tagen ner i dikets brunn. Här syns röret som reglerar vattennivån i diket. (Foto: John Strand, 

Hushållningssällskapet Halland) 

 

I en väl fungerande integrerad skyddszon ska inget vatten rinna genom brunnen utan 

istället passera genom infiltreringszonen. Infiltreringszonen är även tänkt att fungera 

som en översvämningszon och ligger därför cirka 30 centimeter under åkermarkens 

nivåhöjd. Vid höga och kraftiga nederbördsmängder ska vattnet stanna kvar inom denna 

zon för att renas genom sedimentation och infiltrering i markzonen, vilket kan ses i figur 

5. Överflödigt vatten kan också ledas ut genom brunnen.  
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Figur 5. Pilotanläggningen vid Bölarp har blivit översvämmad. Denna effekt kan fås genom att reglera 

höjden på röret i brunnen. (Foto: Hushållningssällskapet Halland) 

 

 

Konceptet (figur 6) ska kunna erbjuda olika ekosystemtjänster som: 

- Avskiljning och retention av näringsämnen 

- Kretsloppsanpassning genom att återta sediment och näringsämnen från diket 

- Minimera vattenflödestoppar  

- Öka den biologiska mångfalden och kolhalten i marken 

- Skörd av biomassa för foder eller bränsleproduktion 

- Skydda viktiga habitat i vattendraget och förbättra livsförutsättningarna 
 

 
Figur 6. Hushållningssällskapet Hallands idéskiss över den integrerade skyddszonen. (Framtagen av Peter 

Feuerbach, Hushållningssällskapet Halland) 

 

28 
 



En kritisk granskning av konceptet Integrerad skyddszon 
I detta avsnitt analyseras den integrerade skyddszonens delar, diket och 

infiltrationsbanken, genom att i viss mån likställa dessa delar med andra åtgärder. 

Genom att sedan använda resultat för dessa åtgärder kan på så vis slutsatser dras om, 

och hur, det sammantagna konceptet kan tänkas fungera. 

 

Diket 

Dikets funktion 

Diket är placerat mellan den läckande åkern och recipient. Dräneringsrören leder 

överflödigt vatten till diket. När vattnet mynnar ut i diket kommer dess hastighet att 

stanna av. Denna upphävande effekt på vattnets rörelse kommer få suspenderat 

material att sjunka till bottnen och sedimenteras (Braskerud, 2002a och 2002b, Kadlec, 

2012). I det transporterade materialet och partiklarna kan fosfor och kväve vara bundet 

och kan därför avskiljas med sedimenteringen. Men hur mycket fosfor som kan antas 

sedimenteras beror dels på storleken på inkommande jordpartiklar och dels av vilken 

form som fosforn föreligger i (Braskerud, 2002b och Kadlec, 2005b). Våtmarkers 

effektivitet som sedimentationsfälla påverkas av flera faktorer:  

1) att partiklar, som följer med inkommande vatten, till stor del är aggregerade vilket 

gör att de lättare att sedimentera, då de är större och tyngre, 2) grunda djup innebär ett 

kortare avsättningsavstånd för sedimentationen, samt, 3) vegetationen förhindrar att 

sedimentet resuspenderar igen och sköljs ut med vattnet till recipienten.  

Faktor 1 och 2 kan mycket väl gälla för diket i den integrerade skyddszonen då vattnets 

hastighet sänks så att partiklar hinner sjunka. För våtmarker gäller generellt att 

avståndet mellan in- och utflöden avgör vattnets omsättningstid och hastighet 

(Braskerud, 2002a och 2002b). Ett längre avstånd ökar dock risken för att 

bottensedimenten rycks loss, resuspenderar, och följer med vid högre vattenflöden. 

Samtidigt ökar kvävereningen med långa avstånd (Feuerbach och Strand, 2010). I 

pilotanläggningens dike finns relativt långa avstånd, ett avstånd av ungefär 35 meter. I 

gengäld kan dikes lutning och djup öka chansen för kontakt mellan dikesjorden och 

resuspenderade partiklar och en återsedimentation kan därav nås fortare, se figur 7.  
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Figur 7. En suspenderad partikels avstånd för sedimentation i ett dike i en integrerad skyddszon och i en 

våtmark, som är placerad bredvid ett vattendrag. Pilarna visar den sträcka partiklen har för avsättning. 

(Egen illustration) 

 

Hur väl faktor 3 kan stämma för diket i den integrerade skyddszonen är oklar. 

Växternas effekt gäller inte till en början då det inte finns någon vegetation i  

diket, men en naturlig etablering av växter kan få ske. Och då blir liknelsen med  

våtmarken större genom att uppbromsningseffekten av vattnet fås samtidigt som  

näringen renas bort genom näringsupptag (Braskerud, 2002a). Växter fungerar, som 

tidigare nämnts, även som tillväxtplaster för bakterier (Braskerud, 2002a, Eriksson och 

Weisner, 1997, Kadlec, 2005a och 2012). Vegetationsetableringen i diket ökar således de 

biologiska kväveomvandlingsprocesserna och därav fås en bättre reningseffekt av 

kvävet. Bakteriernas aktivitet är beroende av hur mycket organiskt material och kväve 

som kommer in till våtmarker samtidigt är temperaturen i vattnet också avgörande för 

aktiviteten (Braskerud, 2002a). Denitrifikationsprocesser fungerar bättre i stående 

vatten än i rörligt (Braskerud, 2002a, Christen och Dalgaard, 2012).  

Dikets påverkan av erosion 

Erosion kan uppstå av flera orsaker och beror på stor del av väder. Vid nederbörd och  

snösmältning sköljs partikelbundet-fosfor med det avrinnandet vattnet. Vid torra 

väderförhållanden torkar jorden och rasrisk från slutningar ökar samtidigt kan 

jordpartiklar blåsa bort. Erosion har genom studier visat sig vara en viktig faktor till 

förlust av fosfor i jord likaså en källa till fosfor i vatten då det lagras i bottensedimenten.  
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När syrebrist uppstår i ett övergött vatten kan fosforn frigöras (IVL, 2011, Kronvang et 

al., 2012). Upp till 90 % av sedimentvolymen i vattendragen har visat sig uppkomma på  

grund av erosion av dikeskanter (Laubel et al. 2000) och det är därför viktigt att minska 

transporten av eroderade partiklar. 
 

Kronvang (2012) undersökte bankerosionens betydelse som diffus fosforkälla i den  

danska floden Odense och dess tillrinningsområde under tre års tid, 2006 till 2009.  

Jordarterna i undersökningsområdet bestod till ungefär lika delar lerig sandig jord  

(40 %) och sandig lerjord (36 %). Som tidigare nämnts är jordarterna av betydelse för 

hur mycket fosfor som är bundet till jordpartiklar och kornstorleken är viktig för hur väl 

de kan transporteras genom markprofilen. Uppkomsten av erosion varierade under åren 

och var högre under de regniga åren. Totalt bidrog bankerosion med 13,8-16,5 ton P/år  

till Odenses under de tre åren. Av den totala mängden fosfor i sedimenten, som  

uppkommit vid erosion, visade sig 71,7 % vara av biotillgänglig karaktär. Att en så stor  

del av fosforn i bottensedimenterade materialet är biotillgänglig kan ytterligare bidra till  

övergödningen. Suspenderade partiklar hade fyra gånger högre fosforkoncentration än 

sedimenterade partiklar och dessa är svårast och mest kritiska att få bort. Förekomsten 

av de olika fosforföreningarna skiljde sig inte mycket åt under studiens tid vilket tyder 

på att tillgången till fosfor är jämn och tillgänglig under året. Tendensen till erosion var  

25-40 % mindre för de vattendrag där träd fanns närvarande utmed kanterna. Orsaken 

till detta är troligen att trädens rötter fungerar som ett nät i marken vilket fångar upp 

och håller kvar jorden. 
 

Diket kan fungera som en sänka genom att fånga upp fosforn som tillförs från 

dräneringsrör, erosion och ytavrinning (Christen och Dalgaard, 2012) och därmed 

förhindra att partikelbundet-fosfor når recipient och infiltreringszonen. Vegetationen i 

infiltreringszonen kan omvandla partikulärt fosfor till biotillgängligt fosfor, som 

dessutom är med läckagebenäget än partikelbundet. Risken för att infiltreringszonen 

ska agera som en diffus källa av fosfor kan alltså minimeras med diket.  
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Infiltrationsbanken 
Infiltrationsbanken i en integrerad skyddszon kan likställas med en vanlig skyddszon då 

den utgör en bit mark med permanent växtlighet placerad mellan åker och vattendrag. 

Skillnader finns dock mellan dessa två vilket beskrevs i metodavsnittet, sida 13.  

Infiltrationsbankens funktion 

Infiltrationsbankens funktion är att bilda en barriär mellan åkermark och vattendrag för 

att fånga upp och återta näringsämnen. Denna barriär utgörs av marken, som fungerar 

som ett naturligt filter samt av växters rotsystem som bromsar och suger upp vatten vid 

dess passage. 

Vegetationen består av gräs (kan etablera sig i infiltreringszonen eller sås) och träd vilka 

fungerar som hinder på markytan. Detta bör för den integrerade skyddszonen endast 

ske vid höga och långa nederbördstillfällen, som innebär att hela infiltreringszonen 

svämmar över. I övrigt passera vattnet endast igenom marken.  

De svenska skyddszonerna har endast en vegetation av gräs. Det har observerats att 

skyddszoner med träd har en effektivare reningsförmåga än skyddszoner med lägre 

växande växtarter. Träd har större biomassa vilket gör att de behöver ta upp mer näring 

för sin tillväxt (Syversen, 2005) och har därav högre reningsresultat för kväve och fosfor 

(Borin et al., 2010, Kronvang, 2012, Syversen och S∅vik, 2008). Trädplanterade 

skyddszoner renar 30-99 % av nitratet och 20-100 % av fosforn från ytavrinningsvatten 

och låga grundvattenflöden (Christen och Dalgaard, 2012). De har uppvisat 40 % högre 

retentionseffektivitet av löst reaktivt fosfor än gräs då dess rötter når djupare ner i 

marken (Syversen och S∅vik, 2008). Rotutvecklingen förbättrar jordens porositet genom 

kanalbildning, vilket kan öka infiltrationskapaciteten 20 till 60 gånger (Christen och 

Dalgaard, 2012). Markens porositet är viktig när det gäller hur snabbt ytvatten kan 

infiltrera jorden och föra med näringsämnen till växter och mikroorganismer (Christen, 

2007, Cooper, 1995). Dessa kanaler kan också fungera som vattenmagasiner där vattnet 

hålls kvar i markprofil. Lerjordar har högre vatteninnehåll än exempelvis sandjordar 

(Stutter och Richards, 2012).  Den ökande porositeten ökar även mängden syre som kan 

diffundera ner i marken och på så vis gynna nitrifikationsprocessen (Christen, 2007). 

Trädens rötter minskar uppkomst av erosion i skyddszonen och således dess 

fosforutsläpp (Christen och Dalgaard, 2012, Kronvang et al., 2012). Alla trädarter 

utvecklar olika rotsystem (Christen, 2007, Christen och Dalgaard, 2012).  
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Växter bidrar med organiskt material i form av fallande löv, grenar, förtvinande 

stammar med mera, vilket ger näring till mikroorganismer (Borin et al., 2010, Stutter 

och Richards, 2012). En ökad mängd mikroorganismer ökar nitrifikations- och 

denitrifikationsprocesser och på så vis ökar omvandlingen av ammonium till nitrat och 

nitrat vidare till kvävgas (Braskerud, 2002a).  

Negativa effekter av en infiltrationsbank genom urlakning av näringsämnen, erosion och 

uppkomst av växthusgaser 

Även om skyddszoner på många sätt är enkla lösningar för att minska näringsläckagen 

finns några negativa effekter med denna typ av åtgärd. Dessa effekter kan också komma 

att vara aktuella i den integrerade skyddszonen. Det handlar om läckage av 

näringsämnen, risk för uppkomst av erosion och bildning av växthusgaser. Dessa 

konsekvenser motverkar ju skyddsåtgärdens syfte och beror på olika faktorer. 

Skyddszoner har observerats läcka näringsämnen. Dessa utsläpp uppstår främst mot 

hösten när träd fäller sina löv (Christen och Dalgaard, 2012). Tillförseln av organiskt kol 

förlänger nitrifikations- och denitrifikationsprocesserna samtidigt som hösten innebär 

att träden går in i ett vilostadium. I grässkyddszoner har utsläppen av lösligt fosfor 

observerats öka under vårperioden när tjälen går ur marken (Turner, 2005, Uusi-

Kämppä et al., 2007). Fosfor lagras ju i gräsets biomassa, som vissnar och bryts ned 

under hösten. Under vinter hålls materialet kvar i marken och transporteras sedan med 

vattnet vid tjälsläppet. Uusi-Kämppä et al. (2007) uppskattade genom studier på 

grässkyddszoner att de kunde bidra med fosforförluster upp till 1,6 kg/ha. Majoriteten 

av den frigjorda fosforn förelåg i löslig och biotillgänglig form. Ett alternativ till att 

minska frigörelsen av fosforn är att undanröja gräset innan frosten infinner sig (Christen 

och Dalgaard, 2012, Syversen, 2005, Uusi-Kämppä et al., 2007). En avgörande faktor för 

läckaget är växternas omvandlingshastighet. Växterna medför en effektiv biologisk 

omvandling av de icke-biotillgängliga näringsformerna vilket kan ge upphov till ett 

överskott och en mättnad i marken. Detta kan bidra till en ökad urlakning. Hoffmann et 

al. (2009) undersökte denna effekt i vegeterade skyddszoner genom studier av 

retentionen av fosfor i ytavrinnande vatten. Retentionen av totalfosfor varierade från 41 

till 95 % medan retentionen av löslig reaktiv fosfor varierade mellan  

-71och 95 % vilket påvisade skyddszonernas bidrag av biotillgänglig fosfor, som är 

direkt tillgänglig för upptag av alger. För att förhindra denna negativa effekt är dikets 
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funktion att sedimentera fosforn viktig för att förhindra att för mycket fosfor når 

infiltreringszonen där denna omvandling kan ske.  

En annan negativ effekt som observerats i skyddszoner (och i övrig markanvändning) är 

uppkomst av dikväveoxid (N2O), även känt som lustgas (Christen och Dalgaard, 2012, 

Jordbruksverket, 2009). Lustgas är en mycket kraftig växthusgas och cirka 300 gånger 

kraftfullare än koldioxid. Lustgas bildas både i nitrifikations- och denitrifikations- 

processerna då det är ett av mellanstegen i omvandlingen av ammonium och nitrat 

(Frolkning et al., 1992, Greppa Näringen, 2006a, Jordbruksverket, 2009). Det finns krav 

för att båda dessa processer ska kunna fungera optimalt. Båda processerna styrs av 

tillgången av organiskt kol, kväve och syre samt markens temperatur och pH (Stutter 

och Richards, 2012). Nitrifikationsprocessen kräver tillgång till syre för att omvandla 

ammonium, NH4, till nitrat, NO3. Syretillgången beror på hur mycket vatten som finns i 

marken (Frolkning et al., 1992, Greppa Näringen, 2006a). Om markens porer är 

vattenfyllda är syretillgången låg. Optimala förhållanden fås vid ca 60 % vattenmättnad i 

markporerna (Dobbie och Smith, 2003). Denitrifikationsprocessen sker däremot under 

syrebrist, vanligen vid en vattenmättnad runt 90-100%. Lustgasbildning blir ett resultat 

när dessa förhållanden inte är optimala och omvandlingsprocessen kan då inte fullföljas, 

se figur 8. 

   
Figur 8. Processen för bildandet av lustgas vid nitrifikation och denitrifikation egen illustration. 

 

Risken för bildandet av lustgas vid nitrifikation minskar i en väldränerad jord (Greppa 

Näringen, 2006b) då marken inte är vattenmättad. Omvänt kan risken öka för 
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lustgasbildning vid denitrifikation, men en god dränering gynnar växterna och därmed 

dess näringsupptag av kväve. Denitrifikationen kan av den anledningen minska i dessa 

jordar, då tillgången till kväve minskar när växtligheten gynnas.  

Resultat från fältstudie 
I detta avsnitt redovisas mätresultaten från vattenprovtagningen. Antalet 

mätningstillfällen var få vilket gör att det inte går att göra några statistiska bedömningar 

av resultaten. Vattenflödesmätningar kunde genomföras efter att utloppsröret var 

placerat och anläggningen var färdigställd. April var en relativt torr månad med få 

nederbördsdagar (FältForsk, 2013). Temperaturerna varierade också mycket under 

aprilmånadens dygn. Nederbörd och temperatur finns sammanställda i figur 9. 

 

Figur 9. Sammanställd data för temperatur och nederbörd från den närmaste väderstationen vid Lilla 
Böslid (ForskFält). 
 

Vattenflöde 
Vattenflödesmätningar visar hur mycket vatten som kommer till anläggningen och hur 

mycket som lämnar, via utloppsröret. Mellanskillnaden för ingående- och utgåendeflöde 

är förhoppningsvis ett resultat av infiltration genom infiltreringszonen. Flödena 

varierade under mätningstillfällena. I figur 10 visas det uppmätta medelvattenflödet. I 

bilaga 1 redogörs samtliga uppmätta flöden. 
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Figur 10. Diagram över vattenflödena varierar mellan de olika mätningstillfällena samt i inkommande och 

utgående rör. Vid ett tillfälle, 2013-04-26, kunde utgående flöde inte mätas då vattennivån i ån var för hög.   

 

Inflödet varierade mellan 30 och 40 liter per minut. Det högsta medelflödet uppmättes 

till 40,5 liter per minut den 19/4. Det hade föregående dygn regnat samt att 

temperaturerna varit över noll grader under fem dygn, se figur 9 igen, vilket kan ha gett 

upphov till de högre flödena på grund av tjälsmältning.  

Det skiljer mellan 2,7 och -1,17 liter per minut mellan in- och utflöde, vilket ger en 

procentuell skillnad mellan 7 % till -4 %. Vid det senaste tillfället var utflödet större än 

inkommande.  

Rening av kväve 
Vattenprover togs för att undersöka hur mycket kväve, både total mängd kväve (Ntot) 

och nitrat (NO3-) som når anläggningen från omkringliggande åkermark. Följande 

diagram (figurerna 11, 12 och 13) visar koncentrationerna för Ntot och NO3- vid samtliga 

provpunkter och provtagningstillfällen. Mätresultaten för kväve finns redovisade i bilaga 

2, på sidan 52.  
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Figur 11. Koncentrationer av total-kväve för alla provpunkter vid alla mätningstillfällen.  
 

 
Figur 12. Koncentrationer av nitrat för alla provpunkter vid alla mätningstillfällen. 
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 Figur 13. Koncentrationer av total-kväve och nitrat för alla provpunkter vid alla mätningstillfällen. 
 
Kvävet föreligger som nitrat. Inkommande kväve och nitrat låg stabilt mellan 2,5 och 3,5 

mg/l för försöksperioden. Högsta koncentrationen var 3,5 mg/l och uppmättes den 12 

april. Utgående kväve och kväve från diket var något lägre jämfört med det 

inkommande. Koncentrationerna uppvisade ingen variation med nederbörd eller flöden. 

Rening av fosfor 
Koncentrationerna av fosfor var låga, mellan 5 och 55 μg/l, vid samtliga mätnings- 

tillfällen, se figurerna 14 och 15. Sådana låga värden ger upphov till osäkerheter då de 

ligger mycket nära noll. Det innebär svårigheter för analysinstrumentet att säkert kunna 

bestämma den verkliga koncentrationen för provet. Mätresultaten för fosfor finns 

redovisade i bilaga 2, på sidan 53. 
 

 
Figur 14. Koncentrationer av total-fosfor för alla provpunkter vid alla mätningstillfällen 
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Figur 15. Koncentrationer av löst fosfor för alla provpunkter vid alla mätningstillfällen 
 
Som synes är koncentrationerna av både total-fosfor och löst fosfat låga och varierande. 

Koncentrationen av totalfosfor är större än fosfat, vilket indikerar att stor del av fosforn 

är partikelbundet. Koncentrationerna av totalfosfor varierade för samtliga mättillfällen. 

Inkommande totalfosforkoncentrationer var mellan 40 och 12 μg/l vatten. Den 

omkringliggande åkern plöjdes i slutet av april, vilket rör om och lösgör översta 

jordlagret. Under denna period, 23-26 april, regnade det vilket kan ha gett upphov av 

tillförsel av fosfor genom transport av jordpartiklar med ytavrinnande regnvatten, vilka 

slutligen kan ha hamnat i diket. Fosforkoncentrationerna var vid den period högre i 

diket och utgående vatten jämfört med inkommande vatten. Nederbörden kan också ha 

gett upphov till resuspension av sediment varför högre fosforkoncentrationer 

uppmättes i dikesvatten under denna period.  

Kostnader 
Att anlägga en 75 meter lång integrerade skyddszon uppgår till en kostnad av 60 000 kr, 

enligt Hushållningssällskapet Halland. Att plantera träd och samla ihop dräneringsrören 

ökar kostnaden i form av material och arbete. Om den enskilde anläggaren vill hålla nere 

kostnaden så kan dräneringsrören kapas av och ledas direkt ut i diket istället för som i 

pilotanläggningen vid Bölarp kopplas på extra rörledningar för att skapa ett gemensamt 

utloppsrör. Likaså kan man låt bli att plantera träd på infiltreringszonen och låta träden 

etablera sig naturligt. Så som den studerade pilotanläggningen är utformad uppgår 

kostnaden till lite mer än det dubbla, cirka 125 000 kr, men denna konstruktion är ju 

inte nödvändig för den enskilde anläggaren eftersom detta är en pilotanläggning som 
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ska studera den integrerade skyddszonens reningseffekt. Därför vill jag vid beräkning av 

kostnadseffektiviteten för en 750 m2 stor integrerad skyddszon utgå från en 

anläggningskostnad av 60 000 kr. Beroende på hur den integrerade skyddszonen i 

framtiden ska användas, till exempel nyttja träd för biobränsleframställning och sedan 

återplantera träd eller återföra sedimenterat material till åkern tillkommer kostnader i 

form av skötsel, plantor och grävarbete.  

Jag vill här göra ett försök att beräkna kostnadseffektivitet för anläggning och drift av en 

integrerad skyddszon med kostnadsinformationen och mätresultat. Den integrerade 

skyddszonen bör kunna vara i drift under 20 år. Kostnadseffektiviteten för de övriga 

studerade reningsmetoderna finns sammanställda i tabell 1. För att beräkna hur mycket 

kväve och fosfor som årligen transporteras till anläggningen används resultat från den 

utförda fältstudien. Medelvärdet för totalkväve är 2,8 mg/l respektive 28,6 μg/l för 

totalfosfor. Medelflödet har beräknats till 34,3 l/min. Det innebär att det årligen 

transporteras 18 028 080 l vatten till anläggningen och med detta följer 50 kg N samt 0,5 

kg P. 

För att räkna ut kostnadseffektiviteten ska kostnaden fördelas på antal kilo avskiljt 

ämne. En drifttid av 20 år ger en årlig kostnad av 3 000 kr. Med de beräknade årliga 

transporterna av kväve och fosfor kan reningseffekten, som den integrerade 

skyddszonen måste uppnå för att bli lika kostnadseffektiv som de övriga studerade 

metoderna, beräknas. Dikesdammar och dikesfilter är den reningsmetod som har högst 

reningskostnad för fosfor. Hur mycket fosfor måste en integrerad skyddszon rena för att 

bli lika effektiv som denna metod? Varje år transporteras 0,5 kg fosfor till anläggningen 

vilket innebär att även om det sker än hundraprocentig rening av fosforn så blir 

kostnadseffektiviteten 6 000 kr/kg P. Den integrerade skyddszonen kan således bli mer 

kostnadseffektiv om den anläggs i områden med högre fosforbelastning om minst 0,675 

kg/P per år. Då kommer kostnaden för fosforreningen att uppgå till 4 444 kr/kg P. 

Kostnaden kan minska mer med en högre belastning och förutsatt att reningseffekten är 

hundra procent. Minskar reningseffekten kommer således kostnaden att öka igen.   

Högsta kostnaden för rening av kväve har våtmarker, vilken uppgår till 105 kr/kg N. 

Kostnadseffektiviteten för integrerad skyddszon måste uppnå en rening på nära 60 

procent för att den integrerade skyddszonen ska bli lika kostnadseffektiv som en 
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våtmark. Är det troligt att en 60-procentig rening av kväve kan komma att nås i en 

integrerad skyddszon? Enligt litteraturstudien kan skyddszoner med träd rena mellan 

30 och 100 % av kvävet (Christen och Dalgaard, 2012), vilket fångar in reningsnivån för 

att vara kostnadseffektiv åtgärd, samtidigt kan diket också rena bort en del kväve. Hur 

mycket diket kan rena beror på dess utformning, uppehållstid, vattentemperatur och 

näringsbelastning (Kadlec, 2012), men en undersökning för Jordbruksverket från 2010 

tyder på att våtmarker som anläggs i södra Sverige kan minska transporten av kväve 

uppemot 250 kg per år. Kvävebelastningen är för denna studerade anläggning 50 kg, 

vilket bör innebära att majoriteten av kvävet kan avskiljas och en 60-procentig rening 

bör kunna nås. 

Kostnaderna är i denna beräkning endast fördelade för avskiljning av kväve och fosfor. 

Kostnaderna kan också fördelas till andra vinster, till exempel kostnader för tjänster 

som ökning av biologisk mångfald, vattenmagasinering med mera, men det görs inte här. 

Det fosforberikade sedimentet som lagras i diket kan återföras åkermarken. Om man 

återför sediment vart annat år görs detta tio gånger under den integrerade 

skyddszonens livstid vilket innebär att nära 10 kg fosfor kan återföras till åkern igen 

med ovanstående beräkningar. Tas dessa aspekter med i kostnaden kommer 

kostnadseffektiviteten att påverkas. 

 
Tabell 1. Kostnadseffektivitet för de studerade åtgärderna, våtmark, skyddson, dikesdammar samt 

integrerad skyddszon. Kostnad för våtmark, dikesdamm och dikesfilter är fördelad över 20 år. 

Skyddszoner troligen över de fem år bidraget gäller. 

Åtgärd Kostnad, kväve 
kr/kg N 

Kostnad, fosfor 
kr/kg P 

Våtmark 29 - 105 30 – 307 

Skyddszon 56 1 130 

Dikesdammar Saknas 2 350 - 4 550 

 

 

Diskussion 
Det är svårt att dra några generella slutsatser för hur väl denna integrerade skyddszon 

fungerar just nu. Den studerade anläggningen är i skrivande stund drygt två månader 
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gammal och analysresultaten visade ingen generell rening. Samtidigt har inte funktionen 

av infiltreringszonen kunnat utvärderas vilket också orsakar en kunskapslucka. All 

inkommande kväve visade sig enligt analysen vara i form av nitrat (se figurerna 11 och 

12). Endast en liten tendens till kväveavskiljning fanns i diket respektive utgående 

vatten. Den omkringliggande åkern plöjdes i slutet av april månad, vilket kan ha gett 

upphov till de ökade halterna av fosfor eftersom jordlagret löstgjorts vilket gör att 

jordpartiklar med fosfor bundet lättare kan transporteras bort med nederbörd.  

Vattenflöden varierade vid varje flödesmätningstillfälle. Den högsta skillnaden uppkom 

vid det sista mättillfället i diket och skiljde då nästan sju liter per minut mellan det 

högsta och lägsta uppmätta värdet den dagen, se mer i bilaga 1 om resultaten för de 

enskilda flödesmätningarna. Det är möjligt att det brustit i själva metodiken för 

flödesmätning på grund av ”den mänskliga faktorn”. Det är svårt att alltid få start och 

stopp att sammanfalla vid exakt samma tidpunkt vid varje enskild mätning. Det kan ha 

påverkat tiden som flödesmätningarna utfördes. Vid första flödesförsöket användes 

vanlig klocka som endast kunde visa hela sekunder. Flödesmätningen vid detta tillfälle 

skulle ha pågått under fem sekunder och det är mycket troligt att tiden för mätningen 

inte blivit exakt och det därav gav upphov till de högsta uppmätta flödena. Mätningarna 

av flödet i Bölarp-anläggningen tyder på att ingen infiltration finns i dagsläget då vatten 

lämnar via utloppsröret.  

Den integrerade skyddszonen bör få en bättre reningseffekt med åren allteftersom 

träden får utvecklas och trädrötterna förändrar markens struktur. Träden i denna 

integrerade skyddszon planterades i slutet av april. Porositeten och infiltrations- 

kapaciteten i marken förbättras av trädrötterna vilket gör det lättare för vattnet att 

passera igenom markprofilen och på så vis föra med sig näringsämnena till ett större 

djup. Att ha träd på en skyddszon har genom flera studier uppvisat bättre 

reningsresultat för både kväve och fosfor (Borin et al., 2004 och 2010, Syversen och 

S∅vik, 2008). Träd lagrar fosfor och kväve i biomassan. Det är något som kan förväntas 

här.  

Den integrerade skyddszonen måste följas upp under en längre tid än vad detta arbete 

har gett utrymme för. Genom att fortsätta studera den integrerade skyddszonen under 

de kommande åren kan en bättre förståelse för dess utveckling och potential fås. Ny 

kunskap kan fås allteftersom träden växer och utvecklas vilket påverkar markstrukturen 
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samt hur dikets reningskapacitet förändras om en etablering av växter sker i diket. De 

utförda mätningar som gjorts för detta arbete kan dock bli en viktig pusselbit för 

förståelsen av konceptets reningsförmåga allteftersom konceptets funktioner mognar 

och utvecklas.  

För att den integrerade skyddszonen ska bli lika kostnadseffektiv som våtmark, som är 

den studerade metod som har den högsta kostnaden för rening av kväve, måste 

reningseffekten uppgå till minst 60 procent. För rening av fosfor krävs en 

hundraprocentig rening samt att fosforbelastningen ökar för att komma ner till en 

kostnad under 4 500 kr, som är den högsta kostnadseffektiviteten för de övriga 

studerade reningsmetoderna. Kostnadsberäkningen är baserad på de fåtal mätningar 

som utfördes i april månad. Om mätningarna utförs under hela året kommer säkerligen 

de uppmätta koncentrationerna att förändras, vilket kommer ge upphov till andra 

kostnader än de som beräknas här. Likaså är kostnaden endast beräknad för avskiljning 

av kväve och fosfor. Den integrerade skyddszonen kan erbjuda andra tjänster som inte 

har tagits med i kostnadsberäkningarna. 

Sammanfattningsvis bör den integrerade skyddszonen kunna rena både kväve och 

fosfor genom:   

• Sedimentation främst i diket när vattnets rörelse upphävs vilket tillåter  

inkommande partiklar att sjunka till botten, men även vid översvämnings- 

tillfällen kan fosforberikat sediment tillföras infiltreringszonen. 

• Trädens rötter ökar infiltrationskapaciteten, vilket får vatten och näringsämnen 

att nå djupare ner i marken. Samtidigt fungerar marken som en naturlig barriär 

och ett filter vilket ökar kontakttiden mellan rotzon, vatten och jord. Fosfor kan 

bindas in jorden på grund av attraktionskrafter mellan fosforn och jordpartiklar. 

• Denitrifikation kan ske både i diket och i infiltrationszonen. Vegetationen bidrar 

med organiskt material, vilket gynnar de bakteriella processerna.  

Vid en jämförelse med övriga diskuterade åtgärder kan sammanfattas att alla metoder 

har sina fördelar och brister. Våtmarker är kostnadseffektiva så länge de anläggs i 

lämpliga avrinningsområden (Jordbruksverket, 2010 och 2012a, Naturvårdsverket, 

2009c) där belastningen av inkommande näringsämnen är hög (Braskerud, 2002a och 

2002b, Jordbruksverket, 2009). Kunskapen om utformning och placering har ökat med 
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åren (Jordbruksverket, 2010). Rening sker via sedimentation och denitrifikation 

(Braskerud, 2005, Feuerbach och Strand, 2010, Kadlec, 2012). Växter bromsar vattnets 

rörelser vilket minskar risken för resuspension av sedimenterat material samt fungerar 

som tillväxtplats och födokälla för mikroorganismer. Våtmarker är ofta trevliga inslag i 

ett homogent odlingslandskap och kan öka den biologiska mångfalden i området 

(Jordbruksverket, 2010, Strand och Weisner, 2012).  

Skyddszoner är enkla åtgärder, men i Sverige finns regler angående storlek, skötsel, 

skördning med mera vilka måste följas om en ekonomisk ersättning ska fås 

(Jordbruksverket, 2013b).  Skyddszoner verkar bäst mot ytavrinning genom att bromsa 

upp vattnets transport över marken. Rening av näringsämnen och kemikalier sker i 

skyddszonen. Erosion minskas genom ett permanent grästäcke. Skyddszoner har 

observerats läcka biotillgängligt fosfor (Hoffman et al., 2009, Roberts et al., 2012).  

Dikesfilter och dikesbrunnar är i försöksstadiet för att undersöka dess reningspotential 

för jordbrukets läckagevatten. Reningsresultat nära 50 % av fosforn har uppvisats (IVL, 

2011) medan effekten på kväve inte har studerats. Metoden är å andra sidan dyr i 

material- och installationskostnader. Anläggningen behöver även ha tillgång till 

elektricitet för att kunna driva pumpar, med mera. Denna metod verkar, enligt min 

bedömning, inte vara lämplig i stora avrinningsområden då allt vatten inte kan passera 

igenom filter. Metoden blir onödigt kostsam för stora områden samt att material blir 

mättat efter ungefär två år vilket då behöver bytas ut. Förbrukat material kan föras 

tillbaka till åkern, vilket då återför fosfor och även kalk till marken.    

Slutsats  
Den integrerade skyddszonen kan enligt litteraturstudien, minska transporten av 

näringsämnen genom olika biologiska, kemiska och fysikaliska processer. Det är dock 

svårt att göra en bedömning om reningspotentialen utifrån teoretisk information. Den 

integrerade skyddszonens utveckling måste följas och studeras vidare. De mätningar 

som genomfördes för detta arbete påvisade ingen rening. Allt eftersom den integrerade 

skyddszonen utvecklas kommer infiltrationskapaciteten och marken struktur att 

förändras vilket kommer att vara avgörande för reningspotentialen. Det är många olika 

och ibland komplexa interaktioner som sker och de är alla beroende av väder, 

temperatur, jordartstruktur, näringsbelastning, tillgång till kol, med mera, vilka kommer 

att vara olika för olika platser.   
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Bilaga 1.  Flödesmätningar  
 
Datum/  
19 april 

  
Inkommande 

    
Utgående 

 

Flödesmätning, 
tillfälle 

1 2 3  1 2 3 

Volym, ml 3540 3340 3240  3180 2940 3320 

Tid, s 5 5 5  5 5 5 

Flöde, l/s 42,48 40,08 38,88  38,16 35,28 39,84 

 

Datum/  
23 april 

  
Inkommande 

    
Utgående 

 

Flödesmätning, 
tillfälle 1 2 3  1 2 3 

Volym, ml 2560 2705 2845  2385 2640 2690 

Tid, s 5,22 5,78 5,25  5,25 5,34 5,72 

Flöde, l/s 29,42 28,08 32,51  27,26 29,66 28,22 

 

Datum/  
26 april 

  
Inkommande 

    
Utgående 

 

Flödesmätning, 
tillfälle 1 2 3  1 2 3 

Volym, ml 3190 3130 3205  - - - 

Tid, s 5,19 5,43 5,41  - - - 

Flöde, l/s 36,89 34,59 35,55  - - - 

 

Datum/  
29 april 

  
Inkommande 

    
Utgående 

 

Flödesmätning, 
tillfälle 1 2 3  1 2 3 

Volym, ml 2725 2585 2520  2545 2980 2620 

Tid, s 5,41 4,72 4,94  6,00 4,53 4,87 

Flöde, l/s 30,22 32,86 30,61  25,45 39,47 32,28 
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Bilaga 2.  Mätresultat – Kväve och fosfor 
 

 Kväve, Totalkväve 

Datum Inkommande, 
mg/l 

Dike, 
mg/l 

Utgående, 
mg/l 

12/4 3,041   

19/4. 1 2,74   

19/4. 2 2,713   

23/4 2,822 2,672 2,825 

26/4 2,811 2,885  

29/4 2,786 2,478 2,697 

 

 Kväve, Nitrat 

Datum Inkommande, 
mg/l 

Dike, 
mg/l 

Utgående, 
mg/l 

12/4 3,469   

19/4. 1 3,062   

19/4. 2 3,051   

23/4 3,184 2,904 3,109 

26/4 3,144 2,987 2,798 

29/4 3,085 2,642 2,801 
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 Fosfor, Totalfosfor 

Datum Inkommande, 
μg/l 

Dike, 
μg/l 

Utgående, 
μg/l 

12/4 36,434   

19/4. 1 22,794   

19/4. 2 23,246   

23/4 39,36 12,791 9,064 

26/4 13,958 56,408 40,837 

29/4 35,755 37,329 22,505 

 
 

 Fosfor, Fosfatfosfor 

Datum Inkommande, 
μg/l 

Dike, 
μg/l 

Utgående, 
μg/l 

12/4 8,274   

19/4. 1 5,608   

19/4. 2 5,684   

23/4 5,288 7,191 8,219 

26/4 5,85 9,129 6,289 

29/4 6,172 6,843 6,587 
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