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Förord

JAN PERSSON
Professor och
ordf. i Stiftelsen Svensk Växtnärings-
forskning
SLU
Uppsala

Problemet med överskott av näring blev akut
på 1970-talet och kanske tidigare i Ringsjön.
Man utredde och vidtog åtgärder. Detta finns
presenterat i en rapport som heter ”Ring-
sjöns restaurering 1980-1990”. Där framgår
bl.a. när det gäller näringskällorna att ”det är
avlopp från tätorter, glesbebyggelsens av-
loppsutsläpp, avlopp från industrier, jordbru-
kets anläggningar, läckage från jordbruks- och
skogsmark, nedfall från atmosfären, utflöden

från bottensedimenten i sjön och tillflöden
från grundvatten till sjön”.

Ringsjön är inte ensam om att ha haft pro-
blem. Problemet är stort, näringskällorna är
många och olika. Det är komplicerade sam-
band. Problemen är inte lösta, mycket åter-
står att göra. Seminariet som redovisas i före-
liggande rapport hoppas vi bidrar till att dri-
va utvecklingen i rätt riktning.
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Ringsjöarna – utveckling och åtgärder

KURT HAGENRUD
Agronom
Länsstyrelsen i Skåne
Malmö

De tre Ringsjöarna; Östra och Västra Ringsjön
samt Sätoftasjön, ligger mitt i Skåne och utgör
ett urgammalt centrum för bygden. De tidi-
gaste spåren av människor dateras tillbaka till
ca 11.000 år f.Kr. då jägarefolk följt Rönneå-

dalen upp från havet och slagit sig ner vid den
fiskrika sjön och med viltrika skogar runtom-
kring.

Så småningom utvecklades ett jordbruk
runt sjöarna, då jorden är bördig och klimatet

Figur 1.
Karta över Ringsjöarna
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gynnsamt. I söder och öster dominerar nu
jordbruket, medan skogen finns i norr och
längst österut.

Den vackra naturen, baden, det givande fis-
ket – den berömda Ringsjöbraxen och blåsi-
ken – gjorde sjöarna till en attraktion, när fri-
luftsliv och turism kom igång i början av det-
ta århundrade.

Som nästan alla andra sjöar och våtmarker
i Skåne sänktes Ringsjöarna i slutet av 1800-
talet i ett par omgångar för att vinna ny åker-
mark till den kraftigt växande befolkningen,
den totala sänkningen blev ca 1,5 m under
den ursprungliga nivån. Efter sänkningarna är
sjöytan nu 4.000 ha och det totala tillrinnings-
området 39.000 ha. Nederbörden är ca 700
mm per år och vattenomsättningstiden i sjö-
arna är ungefär ett år.

Under 1940-, -50-, och -60-talen ökade invå-
narantalet i tätorterna, vattentoaletter instal-
lerades och kommunerna byggde renings-
verk; först mekaniska, sedan med någon form
av biologisk rening.

Jordbruket – som alltid dominerats av en
intensiv djurhållning – gick mot större enhe-
ter och större specialisering, handelsgödseln
var billig och bekväm, stallgödseln var ett
kvittblivningsproblem.

Figur 2.  Siktdjup

I området bor idag ca 25.000 personer och
det finns ca 12.000 djurenheter på gårdarna,
i stor utsträckning nötkreatur, men också en
hel del svin.

Tack vare närheten till Lunds Universitet
har limnologer därifrån genomfört undersök-
ningar i sjöarna redan för mer än 100 år se-
dan. En av de viktigare parametrarna är sikt-
djupet under sommarmånaderna; maj-sep-
tember. Omkring år 1887 var siktdjupet stabilt
kring 2-2,5 m och det höll sig där under tiden
fram till mitten av 1960-talet, då det började
minska, för att 1970 vara nere i 0-0,5 m. Orsa-
ken till det minskade siktdjupet var en myck-
et starkt ökad tillväxt av blågrönalger.

De ändrade ljusförhållandena i sjöarna
medförde en kraftigt ändrad sammansättning
både på floran och faunan. Makrofyter på
bottnarna försvann och fiskfaunan utarma-
des på rovfisk till förmån för vitfisk, främst
mört och braxen. Badlivet vid sjöarna mins-
kade och både yrkes- och fritidsfisket blev li-
dande.

Boende och besökare vid sjöarna, liksom
berörda kommuner och andra myndigheter
blev oroade av det som skedde och under-
sökningar för att klargöra vad som hade skett
och varför, startades.

K. Hagenrud
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Höörs och Hörby kommuner byggde ut
sina reningsverk med kemisk fällning i slutet
av 1970-talet för att minska tillförseln av fos-
for till sjöarna, men situationen förblev oför-
ändrad, i varje fall blev den inte bättre.

Länsstyrelsen, kommunerna, LRF, fiskein-
tressena, m.fl. bildade 1980 den s.k. Ringsjö-
kommitten och ytterligare undersökningar
genomfördes i och runt sjöarna. Det gällde
användningen av handelsgödsel och stallgöd-
sel, grödval, grön mark, m.m. i jordbruket,
kommunernas rening av avloppsvattnet, en-
skilda avlopp, fauna- och floraundersökningar
i sjöarna samt ett omfattande kontrollprogram
för till- och avrinnande vatten från sjöarna.

Undersökningarna resulterade i rekom-
mendationer till Regering och Riksdag med
förslag på hur problemen kunde angripas och
1985 tog Riksdagen den s.k. ”Lex Ringsjön” en
paragraf 8a i miljöskyddslagen, som gav Re-
geringen, eller den myndighet som Regering-
en utpekade, (i detta fall Länsstyrelsen i M-
län) möjlighet att föreskriva åtgärder gene-
rellt för att skydda särskilt föroreningskäns-
liga områden som hotades av föroreningar.

Länsstyrelsen fastställde i november 1985
föreskrifter för Ringsjöarnas tillrinningsom-
råde. Föreskrifterna omfattar regler för göd-
selanvändning; mängder, nedbrukning, tider
och i förhållande till diken och andra vatten-
drag för gödsellagring inklusive ensilage, etc.,
och för avlopp. Dessutom innehåller föreskrif-
terna ett antal råd enligt miljöskyddslagen
beträffande gödsling, jordbearbetning, m.m.
Som framgår var dessa ursprungliga föreskrif-
ter i stort desamma som senare överfördes
till skötsellagen för jordbruket. Endast grön
mark ingick inte i föreskrifterna, men med den
intensiva djurhållningen med nötkreatur som
finns i området var redan andelen grön mark
ca 55 genom vallar och bete på åkermark.

Åtgärderna i enlighet med de fastställda
föreskrifterna skulle samtliga vara genomför-
da vid 1990 års utgång. I stort var de det ock-
så, endast ett antal enskilda avlopp vid några
sommarstugor blev färdiga året efter.

En kompletterande jordbruksinventering
genomfördes 1990 för att följa upp vad som
skett sedan den första undersökningen gjor-
des 1983. Man noterade två stora föränd-
ringar i jordbruksdriften: dels hade förbruk-
ningen av handelsgödsel minskat kraftigt,
fosfor med mer än 50 %, kväve något mindre
och utnyttjandet av stallgödseln hade i mot-
svarande grad förbättrats, dels hade ande-
len grön mark stigit till nära 70 % genom
övergång till en större andel höstsådds grö-
dor.

Förutom de åtgärder, som föreskrevs av
Länsstyrelsen, startade Ringsjökommitten
också tre olika projekt för att söka nya vägar
för att minska växtnäringstillförseln till sjöar-
na och att genom utfiskning nedbringa mäng-
den vitfisk (mört och braxen). Projekten ge-
nomfördes under åren 1987-1991 (1992).

Det första projektet omfattade byggandet
av ett system av diken och dammar vid Sno-
gerödsbäcken, där man odlade vattenpest
och där sedan i det näringsrika vattnet från
bäcken grönalger (Cladophora sp) spontant
växte på vattenpesten. Alger och en del vat-
tenpest skördades några gånger under växt-
perioden och därigenom bortfördes en del
växtnäring från vattnet. Det visade sig snart
att den mängd växtnäring, som bortfördes på
detta sätt endast utgjorde en liten del av den
totala mängd som kvarhölls i anläggningen.
Huvuddelen av den tillbakahållna fosforn se-
dimenterade och låg kvar på bottnen i dikena
och kvävet denitrifierades till kvävgas. Ca 135
kg fosfor per ha (ca 50 av belastningen) och
ca 2.000 kg kväve per ha (ca 11 % av belast-
ningen) togs årligen bort från vattnet i anlägg-
ningen, som drevs och följdes upp under tre
kalenderår.

Som jämförelse beträffande kvävereten-
tionen kan anges de värden som årligen upp-
mätts för hela sjösystemet. Den totala mäng-
den kväve, som transporteras till Ringsjöarna
är under hela den kontrollerade tiden, 1976-
96, ca 900 ton per år, varav i genomsnitt 60 %
fastläggs eller denitrifieras i sjöarna, retentio-

Ringsjöarna – utveckling och åtgärder
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Figur 3.  Snogerödsanläggningen

K. Hagenrud
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nen i den strax söder om Ringsjöarna belägna
Vombsjön är i samma storleksordning.

Det andra växtnäringsprojektet omfattade
odling av ett tiotal fånggrödor i parcellförsök
under två växtsäsonger med ytterligare två
års uppföljning på åkrar nära sjöarna. Även i
detta projekt uppnåddes goda resultat, med
som mest upptag i grödan av ca 100 kg N per
ha och år och ca 15 kg P per ha och år. Höst-
och vinterhalterna av kväve i markprofilen
var i motsvarande mån låga och bör ha bidra-
git till en kraftigt minskad risk för utlakning av
kväve.

Det tredje projektet bestod av en utfiskning
av vitfisk (Cyprinider) genom trålning. Det
första delprojektet i Sätoftasjön, som är den
minsta bassängen genomfördes fullt ut och ca
halva fiskbeståndet – 100 ton – togs bort, vil-
ket medförde en snabb ökning av siktdjupet
till ca 4 m (!) under september. Efter hand har
dock siktdjupet återgått till samma nivå, eller
något sämre, som i övriga bassänger. Efter
den stora ”naturliga” fiskdöden i Östra Ring-
sjön fanns inget skäl att där genomföra någon
trålning, men en del gjordes i Västra Ringsjön,
dock inte i avsedd omfattning, varefter pro-
jektet avbröts.

Under 1970-talet var inflödet av fosfor till
sjöarna ca 30 ton per år, varav reningsverken
i Höör och Hörby vardera stod för ca 10 ton,
dvs. övriga källor stod sammantaget också
för ca 10 ton per år.

Från och med 1982, hade inflödet enligt det
officiella kontrollprogrammet sjunkit till ca 10
ton fosfor per år, reningsverkens andel hade
efter införandet av kemisk fällning begränsats
till något tiotal kilo per verk och år, medan
övriga källors tillskott var oförändrade.

Vid en sammanställning av mätresultaten i
kontrollprogrammet från 1976-1996 visade
det sig att fosforhalterna i de fyra största vat-
tendragen, som rinner till sjöarna, dramatiskt
sjönk under åren 1978-80 och med en ytterli-
gare, långsam nedgång fram till 1985 för att
sedan inte ha ändrats alls. Det i figur 4 visade
flödesneutrala årsmedelvärdet för fosfor för

de fyra största åarna ligger efter 1985 mycket
stabilt kring 50ug P/l från en tidigare nivå, före
1980, på ca 270 ug P/l. Kvävehalten har inte
påverkats under perioden 1976-1996, den har
hela tiden legat vid ca 3,5 mg N/l.

Siktdjupet vände neråt från 1988 och har
sedan dess legat på mellan 1 och 1,5 m som-
martid i alla bassängerna. Några klara sam-
band mellan det ökade siktdjupet och någon
speciell faktor har inte kunnat utrönas, men
den sjunkande fosfortillgången bör ha haft ett
avgörande inflytande på utvecklingen i sjöar-
na. En händelse som utan tvivel bidrog till att
vattnet i Östra Ringsjön snabbt förbättrades
var att en sjukdom, som då och då drabbar
braxen i Nordvästeuropas sjöar, slog till i Öst-
ra Ringsjön. Till skillnad från vad som är känt
från andra sjöar utplånades i stort all braxen
och därmed minskade fiskbeståndets upp-
slamning av sediment, inklusive fosfor, kraf-
tigt. Orsaken till den mycket kraftiga utslag-
ningen av braxen är inte klarlagd, men man
kan anta att den allmänt minskade tillgången
på växtnäring och därmed växt- och djur-
plankton också försvagat fiskarna.

De senaste tio åren har inte mycket skett i
sjöarna, utan situationen är ungefär likadan
från år till år, med de årsmånsberoende varia-
tionerna. Av ovan anförda framgår att de ge-
nom Lex Ringsjön genomförda åtgärderna
inte – i varje fall inte ännu – visat någon påtag-
lig effekt på växtnäringstillförseln till sjöarna,
utan det förefaller nödvändigt med andra
metoder för att komma vidare mot ett när-
mande till sjöarnas ursprungliga status.

Det genomförda projektet med diken och
dammar vid Snogerödsbäcken, liksom många
andra senare, liknande försök på olika platser
i och utanför landet och inte minst Ring-
sjöarna själva visar att sjöar, dammar och
andra våtmarker oftast ger en snabb och
kostnadseffektiv rening av både fosfor och
kväve, samtidigt som det berikar landskapet
med levande och livgivande vattenspeglar till
glädje för såväl människor som för fauna och
flora. Jag tror att det är den väg som vi bör

Ringsjöarna – utveckling och åtgärder
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Figur 4.  P- och N-halter

K. Hagenrud
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följa för att komma närmare det uppsatta
målet: ett mer naturligt tillstånd i våra sjöar
och vattendrag.

Frågor till Kurt Hagenrud

Civ. jägmästare Carl-Gustaf Åkerhielm: Kurt
Hagenrud sade att man borde ha tio gånger
så många dammar. Fungerar de vintertid? Det
är väl sommartid under växtperioden som de
gör nytta?

Agronom Kurt Hagenrud: Som jag nämnde
hade vi nästan identiskt samma kvävereduk-
tion vintertid som sommartid sannolikt bero-
ende på att flödet varierade. Vi hade alltså 200
kg kväveretention i månaden året runt i Sno-
gerödsanläggningen. Vad gäller fosfor kan
man förmoda att den effekten inte är särskilt
påverkad av biologiska aktiviteter eftersom
det är fråga om sedimentation, varför detta
fungerar bra även vintertid.

Professor Jan Lundquist: Du nämnde tre om-
ständigheter som är viktiga för att uppnå det
här resultatet. En av punkterna var informa-
tion. Samtidigt visade Du att nedgången i kur-
van var huvudsakligen relaterad till utbygg-
nad av det kemiska reningssteget. Till vem

och vad är det som Du kan se konkret att in-
formationen har åstadkommit?

Agronom Kurt Hagenrud: Det man konkret kan
se är att de åtgärder som fastställts i föreskrif-
terna har genomförts. Vikten av att förankra
det hos de berörda kan inte överskattas.

Agronom Arne Joelsson: Min minnesbild är att
man sade att trots att reningsverken har
byggts ut har inte halterna gått ned i vatten-
dragen som rinner till Ringsjön och därav
kom det här åtgärdsprogrammet igång. Det
var t.o.m. så att reningsverkschefen i Hörby
sade att ”låt oss räkna på vad det kostar att
bygga ut ett reningsverk som tar hela året,
eftersom idag är det renaste vattnet med av-
seende på fosfor faktiskt det som vi släpper ut
från reningsverket.”

Agronom Kurt Hagenrud: Kurvan i figur 4 visar
resultaten ur kontrollprogrammet. Det tog ett
antal år. 1978 byggde Höör ut och Hörby nå-
got år tidigare. I varje fall när det gäller Höör-
anläggningen så flyttade man det från en å,
Höörsån ner till sjön och det syns också på
siffrorna. Det tar ett par år innan de sediment
som rimligen finns i ån har tömts men det
skedde en mycket snabb nedgång, och det
var förmodligen under den tiden som de här
diskussionerna fördes.

Ringsjöarna – utveckling och åtgärder
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Åtgärdsprogram i jordbruket och
dess effekt på produktion och växt-
näringsutflöde

HELÉN ROSENGREN
Landskapsarkitekt
LRF
Höör

Utredningar och under-
sökningar

Lantbrukets engagemang i Ringsjöfrågan star-
tade i början av 1980-talet i samband med att
en rad undersökningar presenterades. Dessa
visade att sjön tillfördes så mycket växtnä-
ring, framför allt kväve och fosfor, att en be-
svärande algblomning uppkom. I en invente-
ring som gjordes 1981 uppskattades att jord-
bruket svarade för ca 70 % av fosfortillförseln
till Ringsjön och 75-80% av kvävetillförseln
(Fig. 1).

För att närmare kunna precisera jordbru-
kets andel i närsaltbelastningen genomförde
lantbruksnämnden en inventering av samtli-
ga större jordbruk inom Ringsjöns tillrin-
ningsområde. Sammanlagt besöktes 359 jord-
bruksfastigheter och uppgifter inhämtades
om arealfördelning, växtföljd, antal djur, göd-
selhantering, gödselanvändning, markkarte-
ring, dräneringsförhållanden m.m. Undersök-
ningen visade att det fanns ett mycket klart

samband mellan djurtätheten och gödselgi-
vor av fosfor och kalium (Fig. 2). De gårdar
som hade 1 de/ha i genomsnitt låg i vissa fall
långt över rekommendationerna (Fig. 3). Det-
ta kan ha en förklaring i att området runt Ring-
sjön historiskt har varit näringsfattig mark.
Rekommendationerna på 1950 och 1960-talen
var att med hjälp av handelsgödsel gödsla
upp markerna för att nå bättre fosforklass. Så
skedde också och detta i kombination med
att stallgödselns näringsvärde kraftigt under-
skattats har lett till ett dåligt växtnäringsut-
nyttjande och förluster till omgivande miljö.

Åtgärdsprogram
Resultaten från denna inventering och flera
andra undersökningar ledde till att en åt-
gärdsgrupp där myndigheter och företrädare
för lantbruket deltog bildades 1984. Ett för-
slag till åtgärdsprogram för jordbruket togs
fram enligt följande:
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H. Rosengren

Fig 1.  Den procentuella fördelningen mellan olika föroreningskällor för kväve och fosfor 1981

Figur 2.  Avvikelse från rekommenderad gödselgiva vid gårdar med olika djurtäthet

KVÄVE FOSFOR
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Åtgärdsprogram i jordbruket

* Kartläggning av jordbruksdriften inom hela
tillrinningsområdet.

* Analys av dräneringsförhållandena och di-
mensionering av huvudavlopp.

* Markkartering av all jordbruksmark.
* Utbyggnad av lagringsutrymme för stall-

gödsel.
* Anpassning av gödslingen med hänsyn till

spridningstidpunkt, mängd och nedbrukning.

Figur 3.  Avvikelse från rekommenderad kvävegiva fördelad på antalet gårdar och i procent av arealen

* Anpassning av höstplöjning och övrig jord-
bearbetning med hänsyn till risken för ytav-
rinning av fosfor och utlakning av kväve.

* Införande av skyddszoner intill öppna vat-
tendrag där risken för yterosion är särskilt
stor.

* Övergång till fosforfria diskmedel för mjölk-
anläggningar och/eller förbättrad avlopps-
rening på jordbruksföretagen.
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För genomförande av åtgärderna föreslogs
en kombinerad insats av information, före-
tagsinriktad rådgivning, tvingande regler och
ekonomiskt stöd.

Ekonomisk analys
Med utgångspunkt från de föreslagna åtgär-
derna genomförde SLU, Institutionen för eko-
nomi och statistik, en ekonomisk analys av
hur vattenåtgärderna skulle påverka jordbru-
ket. Några av de slutsatser som redovisades
var att de flesta av de föreslagna åtgärderna
var av sådan art att det ligger i den enskilda
gårdens ekonomiska intresse att genomföra
dem. Däremot innebär en utbyggnad av lag-
ringsutrymme för stallgödsel och uppsamling
av avloppsvatten från mjölkrum, betydande
kostnader för det enskilda företaget. Det var
också denna del av de senare beslutade före-
skrifterna som väckte viss irritation hos lant-
brukarna.

Utbildning
LRF i Skåne tog, med utgångspunkt från för-
hållandena i Ringsjön och det framtagna åt-
gärdsprogrammet, fram ett studiematerial
med titeln Jordbruk och vattenvård i Ringsjö-
området. Detta material studerades av mer
än 250 lantbrukare inom Ringsjöområdet. Ut-
över studiecirklar anordnades fältvandringar,
temakvällar m.fl. aktiviteter för att sprida in-
formation om förhållandena och höja kun-
skapsnivån. Denna insats bemöttes mycket
positivt av lantbrukarna och en hel del åtgär-
der genomfördes eller igångsattes redan in-
nan länsstyrelsen 1985 beslutade om Före-
skrifter inom Ringsjöns tillrinningsområde.
Dessa föreskrifter byggde till största delen på
det framtagna åtgärdsprogrammet. I dag kan
vi konstatera att dessa föreskrifter i allt vä-
sentligt gäller för samtliga lantbrukare i söd-
ra Sverige.

Resultat
En ny inventering av jordbruksdriften genom-
fördes 1990. Av denna framgår att en rad för-
ändringar skett inom jordbruket under sena-
re delen av 1980-talet t.ex.:

* Antalet djur inom området minskade med
ca 1 000 djurenheter.

* Andelen ”grön mark” dvs. åkermark som är
bevuxen vintertid ökade från 48 % till 64 %.

* Markkarteringen omfattade 80 % av åker-
arealen 1990 mot 55 % 1983.

* Spridningstiden för stallgödsel har ändrats
till mera vårspridning. 1983 spreds 29 %
fastgödsel på våren 1990 var motsvarande
andel 53 %.

* Antalet jordbrukare som gödslar med mer
fosfor än rekommenderade givor är betyd-
ligt färre än tidigare vilket kan illustreras
med följande genomsnittsvärden:

N kg/ha P kg/ha K kg/ha

Rekommenderad giva 124 18 64
Giva 1983-1985 91 27 74
Giva 1990 82 16 64

Avvikelse från rekommenderad fosforgiva vid:

0 de/ha <1 de/ha >1 de/ha

1983-85  –2 +3 +12 kg/ha
1990 –7,8 –4,5 +2,3 kg/ha

Dessa positiva resultat har hållit i sig och
lantbruket arbetar ständigt vidare med att
förbättra sitt växtnäringsutnyttjande. Lant-
brukarna är idag mycket medvetna om att ett
effektivt utnyttjande av växtnäring är till gagn
för såväl företagets ekonomi som för vatten-
miljön i Ringsjön. Utbyggnaden av lagringsut-
rymmen för stallgödsel medförde en hel del
kostnader men var angeläget för att man bätt-
re skulle kunna utnyttja växtnäringen och öka
vårspridningen. Tekniskt har spridningstekni-
ken framför allt för flytgödsel också förbätt-

H. Rosengren
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rats, t.ex. utnyttjas idag slangspridningstekni-
ken.

Ringsjöns utveckling
Vi kan konstatera att åtgärder inom jordbru-
ket har inneburit att fosforbelastningen på
Ringsjön kraftigt minskat. Fosforkoncentra-
tionen i Ringsjöns ytvatten har från 1975 till
1996 minskat från 250-300 ug/l till 50-75 ug/l
vilket motsvarar en minskning på ca 75 %.
Fosforkoncentrationen i Ringsjöns tillflöden
har under perioden 1980-1996 minskat med
50 %.

Fosforförlusterna från jordbruksaktivitet i
Ringsjöns tillrinningsområde 1975-1996 illu-
streras i fig. 4. Det kan konstateras att de sto-
ra växtnäringsförlusterna under 1970-talet, >1
kg/ha och år, minskat till 0,2-0,7 kg P/ha och
år. Eftersom klimatet är en av de viktigaste
faktorerna som styr växtnäringsläckaget,
förutom jordart, grödval, odlingsinriktning,
markbehandling och gödslingsintensitet, så
kan även framöver större som mindre växtnä-
ringsläckage förekomma beroende på års-
månsvariationen. Forskarna menar att de åt-
gärder som vidtagits inom jordbruket, och
som kommer att vidtas för att minska växtnä-
ringsförlusterna, bör garantera att värden
>0,5 kg P/ha och år endast kommer att upp-
träda i undantagsfall.

Slutsatser
En aktiv rådgivning och ett brett och starkt
engagemang hos alla berörda ger goda förut-
sättningar för ett gott miljöarbete. Med ökad
kunskap och insikt om problemen ökar intres-
set och delaktigheten. Allt för långtgående
detaljreglering ger inte tillräckligt utrymme
för enskilda initiativ. Det är viktigt att ta hän-
syn till de lokala förutsättningarna och att
lantbrukare och myndigheter gemensamt
med stöd från forskning och rådgivning får

Figur 4. Växtnäringsläckage (fosfor) från jordbruks-
aktiviteten i Ringsjöns tillrinningsområde
1976–1996.

Åtgärdsprogram i jordbruket
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utforma de mest kostnadseffektiva åtgärder-
na och insatserna inom ett avrinningsområ-
de. För detta arbete behövs en arbetsmodell
som bygger på samverkan t.ex. i form av vat-
tendragsgrupper. Det finns ett 20-tal aktiva
vattendragsgrupper i landet idag och LRF
bedriver ett aktivt arbete för att sprida erfa-
renheter från dessa och för att starta nya
grupper.
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Frågor till Helén Rosengren
Herr Ove Samuelsson: Har ni haft något sam-
arbete med lantbruket i södra Halland och
Laholmsbukten kring dessa frågor?

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Ja det har
vi haft. Ringsjön var först ute i de här frågor-
na. Det är lite olika problematik eftersom vi i
Ringsjön har pratat mycket fosfor och i La-
holmsområdet nästan enbart kväve. Det är
lite olika arbetssätt som gäller för de två äm-
nena. Kväve är naturligtvis mycket svårare att

klara än fosfor. Att försöka effektivisera an-
vändningen av växtnäring inom jordbruket
gäller naturligtvis alla näringsämnen men kvä-
vet är kanske det allra viktigaste.

Herr Håkan Aldén: Du antydde något om att
det var lönsamt för jordbrukarna att gå över
till det här tillämpade systemet. Finns det
några översikter över vad det har inneburit
rent ekonomiskt?

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Nej, det
har inte gjorts på det sättet. Däremot har man
i enskilda fall kunnat räkna på varje företag
framför allt för dem som köpte in handelsgöd-
sel trots att de hade tillräckligt med fosfor i
sin stallgödsel. Där kunde man räkna ut klara
ekonomiska vinster. Jag tror att vi från tidigt
1980-tal överhuvud taget i jordbruket har för-
bättrat vårt sätt att hantera stallgödsel. Det är
där man har lagt tyngdpunkten och det är där
det ekonomiskt också har funnits mycket att
göra. Det finns dock fortfarande en del att
göra inom jordbruket för att förbättra hante-
ringen och effektiviseringen. Det ser vi på kvä-
vesidan också.

Herr Håkan Aldén: Ser man ekonomiska förde-
lar i det så är det en hävstång för att komma
vidare i de här frågorna.

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Det är en
mycket viktig drivkraft, men det är klart att
det krävs investeringar i teknik och det kan
man inte göra i det kortsiktiga perspektivet.
När det gäller t.ex. slangspridningstekniken
har man fått ett väldigt gehör. Den ger förut-
sättningar för att kunna nyttja stallgödseln
bättre och att kunna gå över till vårspridning
och i växande gröda.

Lantmästare Carl Wachtmeister: Det här med
markkartering börjar jag ifrågasätta. Jag an-
ser att det är ett ganska trubbigt instrument.
Är det inte dags att övergå ordentligt till växt-
näringsbalansen på gården i stället och emel-
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lanåt kanske ta ett markprov för att se att man
ligger rätt?

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Det här är
olika steg på vägen. I den förutsättning vi
hade vid det tillfället, måste man ha en grund
och veta hur ser det ut på respektive gård.
Man måste ha det dokumenterat i botten. Ut-
ifrån kvävebalans diskuterade vi inte vid den
tidpunkten, men det är det som idag arbetas
mycket med, och det är det som vi kommer
att arbeta mycket med framöver. Det gäller att
lantbrukaren har kunskap om sin mark, sin
gödsel och sin hantering av markerna över
huvud taget, bearbetningstidpunkter o.s.v.

Lantmästare Carl Wachtmeister: Jag tycker
bara att i Rekoprogrammet, i olika Sigillpro-
gram och i certifieringsprogrammet har man
fortfarande ett krav från jordbrukaren att ut-
nyttja markkartering med ganska frekventa
tidsintervaller. Frågan är om det verkligen kan
synas något resultat på två eller tre år, utan
det är bättre att genomföra balanserna och
utgå från dem.

Herr Jan Lundegrén: Av redovisningarna har
det framgått att lantbrukarna i Ringsjöområ-
det inte ens tillför den kvävenäring som sva-
rar mot det officiellt rekommenderade beho-
vet. Beror det på att man inte lyssnar på råd-
givningen, eller beror det på att rådgivningen
är föråldrad?

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Det här är
individuella beslut man gör utifrån gröda
o.s.v., och man har nog legat lite i underkant.
Det är inga stora tal i underkant och det behö-
ver kanske inte vara någon nackdel. Det är
svåra bedömningar att göra när man sprider
gödseln,  vilken skörd man skall förvänta. Det
finns nog en tradition att vara lite försiktig.

Lantmästare Jan-Axel Roslund: Du hade i Ditt
diagram att 1989 hade Du mycket låg halt av
fosfor. Vet man vad det beror på? Hur långt

har det kommit med att samarbeta med jord-
bruket när det gäller grön mark intill vatten-
drag och frizoner? Kantzonen är väl idag 6
meter och jag är inne på att man bör öka den
åtminstone till 20 meter, men det är väl ingen
som går med på det.

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Jag skall
inte föregripa det jag tror att Lars-Eric Håkan-
son kommer in på. Frågan kring skyddszoner
ser vi har utvecklats och jag tror att med tan-
ke på Rekoprogrammet så kommer vi att se
betydligt mer skyddszoner framöver.

Lantmästare Jan-Axel Roslund: Jag tror att det
är viktigt att LRF verkar för detta så att vi får
till stånd sådana förslag. LRF måste stödja oss
i de frågorna för man har nog svårt från Läns-
styrelsen och annat håll att visa intresse för
detta.

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Det gör
man på frivillig grund.

Djurskyddsinspektör Ulf Segerström:  Hur har
den riktade rådgivningen finansierats?

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: Under
den här perioden på 1980-talet var det lant-
bruksnämnderna till mycket stor del. Sedan
har det funnits system med statliga pengar
för dem som har haft djur att kunna få gratis
rådgivning. Det finns också idag inom ramen
för länsprogrammen möjligheter att få enskild
rådgivning. Hushållningssällskapen har också
varit mycket aktiva i det här arbetet. Med HIR-
verksamhet inom området har en rad gårdar
en rådgivning  som är finansierad av lantbru-
karna.

Riksdagsman Peter Weibull-Bernström: Vi har
ju hört att Kurt Hagenrud gärna vill ha tio
gånger så mycket vatten i landskapet; dam-
mar och våtmarker. Det är någonting som vi
måste restaurera för att komma till rätta med
kväve- och fosforproblematiken. Hur stort är
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intresset hos jordbrukarna att anlägga mer
våtmarker och dammar på sina gårdar, och
vad behöver vi från politiskt håll tillföra i form
av ökade medel för detta?

Landskapsarkitekt Helén Rosengren: För de
projekt man har, och jag kan hänvisa till Käv-
linge och Höje å som har särskilda projekt, är
intresset stort från lantbrukarna att göra det
här. Det problem som har funnits är, om vi tit-
tar på miljöstöd att det finns pengar för våt-
marker, men när det gäller dammar får man
inte använda dem för bevattningsändamål,
och det är ett problem. Jag tror att skall vi
jobba med våtmarker måste vi ha flera funk-
tioner. Jag vet att i Halland pratar man om
fler-funktionella våtmarker. Det är mycket
positivt att få lov att nyttja dem, för bevatt-
ningsdammar ökar intresset betydligt hos
lantbrukarna i de områden där bevattning är
angelägen. Det utjämnar också möjligheterna

H. Rosengren

och risken för stora uttag av vatten i själva
vattendragen, så jag tror att kunde man lösa
den knuten när det gäller bevattningsfrågan
så skulle intresset öka betydligt.

Lantmästare Carl Wachtmeister: Jag kan kom-
plettera det Helén Rosengren säger med att
Kävlingeåprojektet är på gång. Programbe-
redningen arbetar med våtmarker och anläg-
gande av dammar och det är en ”pengafråga.”
När det gäller Kävlingeåprojektet är det nio
kommuner som är engagerade i detta. Vi är
faktiskt, som jag ser det, ungefär ett år efter i
anläggandet men intresset är mycket stort.
När det gäller bevattning finns det möjlighe-
ter. Det beror helt och hållet på hur man kom-
mer överens. Man får inte så mycket pengar i
bidrag till att anlägga en damm om man vill
använda den till bevattning. Det är ett projekt
som skall pågå i första hand i tre år och sedan
fortsätta i tolv.
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Åtgärder och resultat på land
Jordbrukarens syn

LARS-ERIC HÅKANSON
Lantbrukare
Klinta Gård
Höör

Jag har varit lantbrukare vid Ringsjön tiden
före, under och efter att Ringsjön och Ring-
sjöns tillrinningsområde förklarades som ett
särskilt föroreningskänsligt område.

Ringsjön är Skånes näst största sjö belägen
ungefär mitt i landskapet. Dess yta är 42 km2,
största djupet är 17 m och den ligger 54 m ö. h.
Med ett smalt sund delas sjön i Västra och
Östra Ringsjön. Sjön avrinner genom Rönneå
till Skälderviken (Fig. 1). Den används somFigur 1.

Ringsjöns dränerings-
område och översiktlig
markanvändning Åker
(1) och Skogsmark (2)
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vattentäkt bl. a. för Landskrona, Eslöv, Hel-
singborg och Lunds kommuner. Ringsjöns
dräneringsområde är 388 km2 varav 37 % ut-
gör åker, 39 % skog och 24 % är övrig mark,
dvs. bebyggelse, äng, betesmark och sjöar.
Klinta Gård ligger på den västra sidan av den
östra Ringsjön. Knappt 10 % av totala strand-
kanten i den Östra sjön utgör Klintas mark.

Jag övertog Klinta Gård 1969, Klinta är på
140 ha åkermark, 35 ha bete och 25 ha löv-
skog. Växtodlingen är höstraps, höstvete,
sockerbetor, potatis, konservärter och foder-
säd. Vårt stall blev totalrenoverat 1978 för
köttproduktion med separat kalvstall. Anlägg-
ningen var godkänd till alla delar av miljö,
hälsoskydd och länsveterinär. Fram till 1990
hade vi 160 nötkreatur på stall året om och
tog emot ca 120 nötkreatur årligen under be-
tesperioden. Vi hade 1,2 djurenheter/ha åker-
mark och 3,5 enheter/ha betesmark, vilket

var högre än genomsnittet för bygden. Klinta
har all sin mark sluttande mot Ringsjön, med
35 meters nivåskillnad. Både ytavrinning och
dräneringsvatten går till Ringsjön och av den
anledningen var Klinta i ett tidigt skede ett
mycket intressant objekt vid studier angåen-
de lantbrukets bidragande orsak till förore-
ningarna av Ringsjön.

Under 1970 och 80-talen diskuterades och
planerades åtgärdsprogram för Ringsjöområ-
det, genom inventeringar av jordbruksdriften,
lagringsutymme för stallgödsel, gödselsprid-
ning samt avlopp från bostäder, kommun och
industri. Involverade var naturvårdsenheten
på länstyrelsen och lantbruksnämnden i Mal-
möhus län, SLU i Uppsala, limnologiska och
sociologiska institutionen från Lund m.fl. Kar-
tor över områden med stor ytavrinning och
erosionskänsliga områden upprättades. Vad
som berörde Klinta till en början var närmast
den uppsökande verksamhet från tjänste-
män, som gjorde inventeringar av jordbruks-
driften men ju längre tiden gick förstod man
att åtgärderna och kraven förmodligen kom
att bli ganska stora framöver.

Vid den inventering av jordbruksdriften som
gjordes framkom att det fanns 127 lantbruksfö-
retag med tillsammans 4260 ha, den markkarte-
rade åkerarealen var 65 %, ca 45 % var dränerad
enligt plan och 40 % behovsdränerad. 82 % var
djurgårdar med en djurtäthet av 0,74 djurenhe-
ter/ha. Kväve- och kaliumtillförsel/ha överens-
stämde väl med rekommendationerna, men fos-
forgivorna för höga (Tab. 1).

Tabell 1.  Växtnäringstillförsel och behov, Klinta gård

N P K

kg totalt kg/ha kg totalt kg/ha kg totalt kg/ha

Tillfört med handelsgödsel 17.444 126 2.280 17 5.870 43
Tillfört med stallgödsel
Summa tillfört 17.444 126 2.280 17 5.870 43

Genomsnittsbehov 117 27 65
Avvikelse 10 –11 –23

Gödslingen var vid intervjutillfället lite lägre än det behov vi räknat fram.

Dräneringsområdet består av 14 åar/bäckar som
avvattnas i tre delbassänger, V. Ringsjön, Ö. Ring-
sjön samt Sätoftasjön. Sätoftasjöns (4,1 km2,
maxdjup 15 m), får vatten bl a från Höörsån i norr
och Kvesarumsån i öster, samt står i förbindelse
med Ö. Ringsjön.
Ö. Ringsjön (22,1 km2, maxdjup 15), har tre större
tillflöden, Nunnäsbäcken i öster, Hörbyån i sydost
samt Snogerödsbäcken i sydväst. Den står i för-
bindelse med V. Ringsjön genom ett trångt sund i
väster.
V. Ringsjön (14,5 km2, maxdjup 5 m), saknar stör-
re tillflöden. Den mottar huvuddelen av sitt vatten
från Ö Ringsjön och har sitt utlopp via Rönneå i
nordväst.
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Lantbruksnämnden tog kontakt med var
och en av de inventerade gårdarna och man
fick ta del av inventeringen och gemensamt
gjorde man ett åtgärdspaket på de punkter
som var felaktiga. Efter fem år kom lantbruks-
nämnden tillbaka och en ny sammanställning
gjordes av tillförd handels- och stallgödsel
som då ställdes mot behovet. Efter 1990 har
inga fler inventeringar gjorts.

Störst problem var ytavrinningen som or-
sakade den största fosforförlusten till sjön. En
del av de åtgärder som framkom efter utred-
ningen för att reducera ytavrinningen var för-
hållandevis enkla, plöjningen skulle, om för-
hållandena var godtagbara, vara vinkelrätt
mot fallet och utföras så sent på hösten som
möjligt, höstharvning skulle undvikas, ande-
len höstsådda grödor skulle utökas, anlägg-
ning av kantzoner och bevarande av en väl
vegetationsklädd dikesren där eroderat mate-
rial kunde sedimentera.

De mera genomgripande och kostnadskrä-
vande åtgärder som framtogs var att öppna
avgränsande diken vinkelrätt mot fallet skulle
anläggas på var 400:de meter, dessa skulle kopp-
las till nylagda eller befintliga rörledningar. På
Klinta Gård skulle anläggningarna uppgått till
omkring 250 000:- i dagens penningvärde. Pro-
jektet totalt hade legat på ca 6 milj. kr. Detta pro-
jekt blev endast en skrivbordsprodukt.

1984 tecknades ett nyttjanderättsavtal mel-
lan Klinta Gård och avdelningen för vattenvård
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet
bestod i att Klinta Gård upplät ca 0,5 ha till för-
sök angående växtnäringsutlakning. Mätsta-
tion och en dräneringsanläggning uppfördes.
Prov togs på såväl ytvatten som dränerings-
vatten. Försöksverksamheten lades ner 1990.

Ett fältförsök med fånggrödor var utlagt av
Svalöv AB på Klinta mellan åren 1987-1990.
Projektets syfte var att med olika arter av
fånggrödor förhindra läckage av kväve och
fosfor till Ringsjön.

När jag tagit del av protokollet från rege-
ringsmötet 840510 som var en lagrådsremiss
med förslag till ändring i miljöskyddslagen

(1969:387) m.m tog jag kontakt med lant-
bruksklubben här i bygden för att höra om vi
inte gemensamt skulle försöka bjuda ner vår
dåvarande jordbruksminister Ulf Lönnqvist
för att belysa vår situation.

En inbjudan gick ut till lantbrukarna i Ring-
sjöbygden, istället för jordbruksministern,
som var förhindrad, kom riksdagsmannen och
ordf. i jordbruksutskottet Einar Larsson samt
dess v.ordf. tillika riksdagsman Håkan Ström-
berg. Som sakkunning var professorn vid Lant-
bruksuniversitetet Sven L Jansson inbjuden. Vi
som ordnade manifestationen fick ett helhjär-
tat stöd från bygdens folk samt från företag
och föreningar med lantbruksanknytning.

Press, radio och TV ställde också upp. På
dagen besökte vi några gårdar, kommunens
reningsverk, någon industri samt tog en båt-
tur på Ringsjön. På kvällen hade vi paneldis-
kussion, där ca 200 personer från bygden
kom. Vi överlämnade protestlistor med 700
namn till representanterna från jordbruks-
utskottet, mot lagrådsremissens utformning
och begärde att ett flertal formuleringar skul-
le omprövas innan beslut togs.

Ett regeringsbeslut 850425 förklarade en-
ligt 8 § miljöskyddslagen Ringsjön och dess
tillrinningsområde som ett särskilt förore-
ningskänsligt område.

Vad kom att gälla för Klinta:
1. All åkerjord skulle vara markkarterad före

utgången av 1988. Klinta hade godkänd
markkartering ända sedan 1969, så det
orsakade inga problem.

2. Samtliga fält utom ett plöjs vinkelrätt mot
fallet, höstharvningar har upphört.

3. Höstsådden har ökats till 60 % och kant-
zoner längs vattendrag har anlagts.

4. Stallgödsel som sprids på öppen åker-
mark skall nedbrukas inom 36 timmar
även tidigare strävan var ju att gödsel
skulle nedbrukas så fort som möjligt men
nu blev det lag.

5. Stallgödsel måste brukas ner samma dag
om den sprids 1/12 - 28/2.
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6. Stallgödsel får inte spridas närmare öppet
dike eller vattendrag än nio meter, om den
inte brukas ned samma dag.

7. Gödsellagringskapaciteten skulle ökas till
att klara 10 månaders drift. Detta krav vål-
lade problem, vi hade en godkänd anlägg-
ning sedan 1978 men då var kraven endast
6 månaders lagring. En investering på på
250 000:- krävdes för att anläggningen skul-
le vara godkänd. Det var inte ekonomiskt
försvarbart, vi stod nu med en investering
i stallarna som endast var 11 år gammal,
men trots detta beslöt vi oss för att lägga
ner djurhållningen 1990. Betesdjur emot-
tages fortfarande.

8. Lagring av stallgödsel direkt på marken får
inte ske 1/12 - 28/2.

9. Pressvatten från ensilage skall gå att samla
upp.

10. Avlopp mjölkrum skall behandlas i slam-
avskiljare + markbädd.

11. Avlopp från bostäder skall behandlas i
slamavskiljare + markbädd. Tyvärr var in-
struktionerna och rådgivningen från miljö
och hälsovård dåliga i starten. Anläggning-
en har lagts om efter 5-8 års användning
på grund av igenslammning.

Försöket angående växtnäringsutlakning
som fanns på Klinta mellan 1984-1990 var att
i ett för trakten normalt odlingssystem fast-
ställa gödslingsintensitetens betydelse för
förlusterna av i första hand fosfor och kväve
med yt- och dräneringsvatten. Jag ansvarade
för att nederbördsmängder blev antecknade,
provtagning utfördes och att de skickades till
SLU i Uppsala. Planen framgår av figur 2.

All gödsel spreds på våren.

Kväve Fosfor
(kg/ha) (kg/ha)

Ruta 1 0 0
Ruta 2 Handelsgödsel 60 15
Ruta 3 Handelsgödsel 120 30
Ruta 4 Stallgödsel 60 -
Ruta 5 Stallgödsel 120 -
Ruta 6 Stallgödsel 180 -

Grödan på försöket skulle så långt som
möjligt vara densamma som på skiftet i öv-
rigt. Alla skörderester nedbrukades. Även
odlingsåtgärderna bortsett från gödslingen,
skulle vara desamma och utföras vid ungefär
samma tidpunkt. Prov på dräneringsvatten
togs var l4:de dag. Prov på ytvatten togs då
det förekom. Stallgödsel analyserades totalt
N, P, och K-komplettering skedde med P och
K i stallgödselrutor. Profiltagning 0-30, 30-60,
60-90 cm.

Mätparametrar: Yt- och dräneringsvatten
mättes separat, räkneverk avläses vid var-
je provtagningstillfälle. Nederbördsmängder
mättes med SMHI-mätare och registrerades.
Slutresultatet känner jag inte till, försöket har
varit nerlagt sedan 1990.

Ett fältförsök med fånggrödor var utlagt av
Svalöv AB på Klinta mellan åren 1987-1990.
Syftet här var att på lättare jordar med stor
djurtäthet och mycket stallgödsel i växtfölj-
den undersöka olika arter av fånggrödors för-
måga att förhindra läckage av kväve och fos-
for till Ringsjön.

Resultatet från försöken visar att:

Fördelarna med fånggrödor är:
1. Kvävegivan kan sänkas till nästa års gröda

med 20-25%.
2. Strukturförbättring i marken.
3. Läckage förhindras i den utsträckning

myndigheterna kräver.

Nackdelarna med fånggrödor är:
1. Utgifter för utsäde.
2. Kostnad för lägre skörd vid vårinsådd.
3. Kostnad för merarbete vid höstsådd.
4. Ogräsproblem uppstår på längre sikt.
5. Växtföljdssjukdomar kan uppstå beroende

på vilken växtföljd man har och vilken art
som används som fånggröda.

Fånggrödor är ett effektivt sätt att förhin-
dra närsaltsläckage, växterna tar upp ytlig
fosfor och växtmassan på marken förhindrar
erosion. När det gäller att ta upp kväve före-
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Figur 2.  Dräneringsplan över utlakningsförsöket på Klinta gård

faller rajsgräs vara bäst följd av vitsenap,
höstraps, honungsört och oljerättika. Rödklö-
vern i renbestånd är ej lika bra eftersom den
är sin egen kvävefixare och resultaten tyder
på ett större läckage än för övriga nämnda
arter. Väderleken spelar också en mycket stor
roll i fånggröde-sammanhang.

Jag är övertygad om att näringsidkare, byg-
dens befolkning och kommuner alla är över-
ens om att Ringsjön och mellanbygden i Skå-
ne skall bevaras på bästa sätt till nästa gene-
ration och det gör vi bäst genom att fortsätta
det goda samarbete som för närvarande på-
går.

Skyddsdränering

Försöks-
dränering

Ränna i¨
markytan
för att
samla
yt-vatten

El-kabel
(EKKJ
3 x 6 x 6)

Utlopp

Fältkant

Täta stammar
från varje ruta Bef. tät stam

djup 2,5 m

Mätstation för flödesmätning
och provning
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Frågor till Lars-Eric Håkanson
Lantmästare Jan-Axel Roslund: Hur ställer sig
lantbrukaren till åtgärderna att man skall ha
frizon vid Ringsjön? Kan Du ställa mark till
förfogande?

Lantbrukare Lars Eric Håkansson: Ja vi har
betesmark på 2-300 meter längs hela Ringsjön
och det är nog så att de allra flesta gårdarna
kring Ringsjön har betesmarker nertill och jag
tror att det är många som frivilligt har lagt in
våra skyddszoner. Nu har det kompenserats

lite grand för vi får EU-stöd. Vi nämnde Reko
och där kommer vi också att få ersättning om
vi utvidgar. Jag tror att det kommer på frivil-
lighetens väg därför att det finns andra saker
som lockar.

Herr Jan Persson: Jag har varit på många jord-
brukarträffar och rådgivarträffar och min er-
farenhet är att man från jordbruket är inställd
på samarbete. Jag har någon gång hört någon
som sagt ”Säg hur vi skall göra, så gör vi det,”
men det är inte alltid så lätt att säga.
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Kommunernas arbete med reningsverk
och enskilda avlopp

GÖRAN EKBLAD
Miljöchef
Eslöv

Bakgrund
Bakgrund och historik
Ringsjön är Skånes näst största sjö. Den be-
står av tre olika sjöbäcken: Sätoftasjön, Östra
Ringsjön och Västra Ringsjön.

Tillrinningsområdet är 347 km2 stort och
avvattnas genom 14 olika tillflöden. De störs-
ta är Höörsån, Kvesarumsbäcken, Nunnäs-
bäcken, Hörbyån och Snogerödsbäcken.
Sjöns totala yta är ca 40 km2.

Ringsjöns
avrinningsområde
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Ringsjöns vattenkvalitet har försämrats
gradvis sedan slutet av 1800-talet. Sjön som
då var tämligen näringsfattig har under 1900-
talet utvecklats mot allt näringsrikare till-
stånd. Efter 1930-talet har sjön fått ta emot
avloppsvatten från både tätorterna Höör och
Hörby samt övrig bebyggelse.

I mitten av 1960-talet började sjön bli grum-
lig, fiskarna fick nöja sig med småvuxen skräp-
fisk och badgästerna blev färre och färre.

1985 förklarade regeringen, efter framstäl-
lan från länsstyrelsen i Malmöhus län, Ring-
sjön för särskilt föroreningskänsligt område.
Detta ledde till de s.k Ringsjöföreskrifterna. I
dessa ålades kommunerna att ansluta vissa
mindre tätorter utan gemensamt avlopp, och
fastighetsägare att förbättra sina enskilda
avloppsanläggningar.

Geologi
Berggrunden består av urberg i norr och sedi-
mentära bergarter i söder. Ett sandstensom-
råde sträcker sig i nordväst – sydostlig rikt-
ning, övriga sedimentära bergarter består i
huvudsak av sandstenar, sandiga leror och
konglomerat. (Fig. 1)

Jordlagren består huvudsakligen av morän.
Grovt sett kan området uppdelas i en sandig-
moig urbergsmorän i nordost och en lerig s.k
skiffer-urbergsmorän i sydväst. De geologiska
skillnaderna innebär att infiltrationsmöjlighe-
terna är bäst i områdets norra del. (Fig. 2)

Figur 1.  Berggrunden
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Figur 2.  Jordarter

Folkmängden inom området är ca 21 000
personer, varav ca 15 000 i de större tätorter-
na. Vid mitten av 1980-talet beräknades, ge-
nom inventeringar, att 4 500 permanent boen-
de och 5 000 fritidsboende var utan kommu-
nal avloppsrening.

Nya avlopp
Närsaltsbelastning
Tätorter, enskilda avloppsanläggningar och
mjölkrumsanläggningar

Arealfördelning och folkmängd

Skog Åker Våtmark Tätort Övrigt Totalt

Ha 13 480 13 030 1 020 420 6 750 34 700
% 39 38 3 1 19 100

Beräkning av olika föroreningskällor utför-
des av K-Konsult. När det gällde fosforbelast-
ningen i åarna beräknades att i medeltal 25 %
av fosforn härstammade från enskilda avlopp
och mjölkrum. Inom Hörbyån, med det störs-
ta delavrinningsområdet, uppskattades att ca
30 % av denna ås fosforinnehåll kom från en-
skilda avlopp och mjölkrum. (Fig. 3)

Utbyggnad av kommunala
avloppsanläggningar
Höörs och Hörbys kommunala avloppsre-
ningsverk byggdes ut på 1970-talet med biolo-
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gisk rening, kemisk fällning samt filtrering. I
samband med inventeringarna som miljö-
och hälsoskyddsnämnderna gjorde i de tre
kommunerna, lämnades uppgifter till länssty-
relsen om vilka tätorter som behövde förbätt-
rad rening. Kommunerna utförde därefter ut-
redning om utbyggnad av avloppsledningar i
dessa orter och om anslutning till lämpligt
reningsverk.

Nedan följer en uppräkning av åtgärder i
kommunerna vad gäller anslutning av fastig-
heter till kommunalt reningsverk: (Fig. 4)

Eslöv:
Sjöholmen – anslutning till Stehags renings-
verk ( som samtidigt förbättrades) 1990-1991
Anslutning ca 70 fastigheter
Kostnad ca 5 Mkr
Kostnad per fastighet ca 70 000 kr

Figur 3.  Fosfortillförsel

Höör:
Anslutning till Höörs reningsverk Ormanäs
Bosjökloster 1986
Ljungstorp 1985-1986
Fogdarp 1989
Gamla Boo 1990-1991
Ekbacken-Ringsjöhöjden 1993
Anslutning ca 250 fastigheter
Kostnad ca 15 Mkr
Kostnad per fastighet ca 60 000 kr

Hörby:
Södra Rörum 1987 – Nytt reningsverk
Älmhult-Kilhult – Gemensam markbädd
Anslutning till Hörby reningsverk Lyby
Hörby Ringsjöstrand 1987
Osbyholmsvägen 1988
Äspinge-Satserup 1988-1989
Ekeboda 1989
Norrevång 1989
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Figur 4.
Områden med kommunala
avloppsledningar efter åtgärd

Råbyvång 1990
Lybyvägen 1990
Hellmanarp 1991
Anslutning ca 320 fastigheter
Kostnad ca 30 Mkr
Kostnad per fastighet ca 94 000 kr

Enskilda avloppsanläggningar
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i de
tre kommunerna besökte samtliga fastigheter
inom området, sammanlagt 2596 fastigheter,
som inte skulle anslutas till det kommunala
avloppsnätet. Vid upptäckta brister vid besö-
ken, gavs råd hur en enskild anläggning bor-
de se ut. Sammanlagt gavs 933 råd, dvs. näs-
tan 1000 fastigheter hade direktutsläpp till ett
vattendrag.

Förbättringen som utfördes var antingen
en infiltration, företrädesvis i de norra de-
larna av området, eller en markbädd. Ungefär

hälften av fastighetsägarna utförde förbätt-
ringen inom givna tidsramar, en del utförde
förbättringen efter påminnelse och resten fick
föras vidare till nämnden. Ytterst få fall över-
klagade vidare till länsstyrelse och kammar-
rätt. De sista avloppen blev klara i början på
1990- talet, nästan 10 år efter inventerings-
fasen. Kostnaden för en enskild avloppsan-
läggning med trekammarbrunn och mark-
bädd var ca 30 000 kr. (Fig 5)

Mjölkrumsavlopp
På gårdar med mjölkdjur utfördes förutom
tillsyn på avlopp och gödselvårdsanläggning,
även tillsyn av mjölkrumsavloppet. Av 165
mjölkrumsavlopp, avleddes 107 st direkt till
vattendrag. Åtgärden för dessa lantbrukare
blev i första hand att bygga en infiltrations-
anläggning. Gick det inte att infiltrera, p.g.a
markförhållandena, fick man bygga en mark-
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bädd. I Ringsjöföreskrifterna tillkom ett till-
lägg, vilket innebar att om lantbrukaren diska-
de med fosforfritt diskmedel, kunde markbäd-
den utbytas mot en enklare sandfilterbrunn.
Samtliga avlopp var klara ungefär samtidigt
som de övriga avloppsåtgärderna. (Tabell 1)

Reduktion
Åtgärderna för att avleda de mindre tätorter-
nas avlopp till reningsverk beräknas ha med-
fört en minskning av fosforutsläppen till Ring-
sjön med ca 1,2 ton och åtgärderna med de

Figur 5.  Så här kan ditt avloppssystem se ut!
Teckningen visar hur ett avloppssystem med en tre-
kammarbrunn följt av en markbädd kan se ut. Är mar-
ken lämplig för infiltration kan man infiltrera avlopps-
vattnet genom att ta bort det understa röret och grus-
fyllningen i markbädden.

Tabell 1.  Resultat av avloppsinventeringen

Kommun Enskilda avlopp Mjölkrum Tätorter

Inv. Åtgärd Inv. Åtgärd Inv. Åtgärd

Eslöv 90   29   13 6   70   70
Höör 1400 450   20   18 250 250
Hörby 1106 454 132   83 320 320
Summa 2596 933 165 107 640 640

enskilda avloppen till ca 1,3 ton mindre fosfor,
dvs. sammanlagt för avloppsåtgärderna 2,5
ton. Eftersom reduktionen av bakterier och
BOD, även i en enskild anläggning, är minst 90
%, blev förbättringen i områdets småbäckar
mycket märkbar när avloppsbelastningen
minskades.

Tidsåtgång
Arbetet sträckte sig nästan över en tioårs-
period, och antalet nedlagda timmar uppskat-
tas till 15 000, dvs. 8 årstjänster.
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K-Konsult 1982, Närsaltbelastningen på Ring-
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Miljösituationen i Hörby kommun
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till länsstyrelsen.

Frågor till Göran Ekblad
Herr Peter Edling: Vad händer egentligen i en
infiltrationsbädd när det gäller kväve och fos-
for?

Miljöchef Göran Ekblad: Fosforn fastläggs i
själva gruset och reningsgraden ligger i snitt
på 50%, men vi har siffror som ligger betydligt
högre, upp till 70-80%. Sämre än 50% har vi
aldrig uppmätt. Man kan fråga sig hur länge
håller det sig så här? Markbäddar har lagts
sedan början på 1980-talet, så de har inte hun-
nit bli riktigt gamla ännu. Det finns stora bäd-
dar som ligger sedan slutet av 1970-talet och
som fungerar tillfredsställande fortfarande.
De är ju inte till för kväve och reningen ligger
på 10-20% när man mäter det. Bakterier ligger
på 90% ungefär.

Herr Peter Edling: Vad händer med kvävet? I
vilken form försvinner det? Blir det mole-
kylärt kväve av det eller vad händer?

Miljöchef Göran Ekblad: Nej det blir det inte.
Det omvandlas säkert till nitratkväve när det
går igenom själva bädden. Sedan går det ut i
vattendraget, eftersom där är en uppsamlan-
de ledning.

Herr Jan Persson: Du sade att om man hade
infiltrerbar botten så behövde man inte bäd-
den. Betyder det att det till slut blir grundvatt-
net som samlar upp detta kväve?

Miljöchef Göran Ekblad: Ja just det. Har man
en infiltrerbar mark och t.ex. minst en meter
till grundvattnet så är det infiltreringsanlägg-
ning som gäller.

Herr Jan Persson: Tycker man det är bra att
det hamnar i grundvattnet?

Miljöchef Göran Ekblad: Ja visst är det bra. Det
blir betydligt bättre rening än om man kon-
struerar en markbädd. Men man kan inte
komma ifrån att nitrathalten ökar i grundvatt-
net men fosforhalten blir lägre.

Group agronomist Ingrid Steen: Vi pratar om
att vi tar bort kväve och fosfor i vattenrening-
en och i reningsverken, men vi kan inte gärna
ta bort det. Vad händer med det, och återförs
det till lantbruket eller läggs det på deponi?

Miljöchef Göran Ekblad: Om vi nu håller oss
till markdelarna så fastnar det i den här grus-
bädden och nu har inte grusbäddarna blivit
så gamla ännu så att de har slutat att fungera.
Men om det blir så att den inte kan ta emot
mer fosfor då är det egentligen bara att gräva
upp bädden och den kan läggas direkt på
mark. Det är ju fosfor som finns där. Det finns
inte mycket kväve. Det är egentligen inte
kväveproblematiken, när det gäller avloppet,
utan det är fosfor och bakterier.

Group agronomist Ingrid Steen: Jag tänkte
främst på det kommunala avloppet och re-
ningsverket. Vad händer med den fosforn?

Miljöchef Göran Ekblad: Fosforn i de två ver-
ken som är aktuella fälls ut och slammet är av
så pass bra kvalitet att det läggs på åkermar-
ken.

Lantmästare Jan-Axel Roslund: Lars-Eric Hå-
kanson sade att hans infiltrationshandlägg-
ning varar inte mer än 10-12 år och så säger
Göran Ekblad 20-25 år. Det är viktigt att man
talar om vad det är för typ av grus man använ-
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der i en infiltrationsbädd. Det är viktigt för att
få den hållbarhet som man önskar. Det kostar
ändå rätt mycket pengar att anlägga en infil-
tration.

Miljöchef Göran Ekblad: Vi håller fortfarande
på i de andra vattendragen och där är det 90%
som släpps ut, i södra Eslövs kommun. Vi har
ungefär 2000 fastigheter som vi håller på att
försöka få i ordning. Vi har 1200 kvar och åt-
minstone hälften man kommer till säger att
varför skall vi lägga om markbädden den
stoppar ju ändå. Jag vet inte om det är från
början av 1980-talet när man lade fel bäddar.
Det kan hända. Om man lägger rätt grus, och
då skall man lägga en snävare gruskurva än
den som Naturvårdsverket har i sina allmän-
na råd, skall det kunna rinna igenom. Har man
finare grus så får man naturligtvis en bättre
rening men det gör ju samtidigt att det är lätt
att det stoppar, så man får göra en kompro-
miss där. Har man rätt grus, rätt makadam
o.s.v. och en bra trekammarbrunn som tar
slammet så man inte får slamflykt då fungerar
de här bäddarna. Som det är nu har de fun-
gerat i 15 år och det finns exempel på större
som har fungerat betydligt längre. Men det är
gruset det helt och hållet hänger på.

Herr Olle Berglund: Hur märker den enskilde
ägaren att hans bädd inte fixerar någon mer
fosfor?

Miljöchef Göran Ekblad: Det märker de inte
utan det märker vi.

Herr Olle Berglund: Är det fortlöpande kon-
troll på slambäddarna?

Miljöchef Göran Ekblad: Vi har valt ut vissa
bäddar, både stora och små, som vi följer upp
kontinuerligt. Vi har även kontrollprogram i
de små vattendragen, för i de större är det
vattendragsförbunden som har ansvaret så vi
ser om det händer någonting. Som det är nu
ligger reningsgraden på mer än 50% på alla
bäddar vi följer upp.

Skogsmästare Thure Gabriel Bielke: Jag är lite
orolig för begreppsförvirring här. Infiltrations-
bädd har jag lärt mig att det är när man gör en
enkel åtgärd rätt ner i ett material som en
grusås. Det är en billig åtgärd. Markbädd har
jag lärt mig är när det t.ex. är på lera och man
får bygga den här saken. Naturgrus är ju en
sak och det kommer man inte åt i många kom-
muner i Sverige längre. Bergkross är någon-
ting annat. Vi talar om makadam och det är ju
bergkross t.ex. Vi måste reda ut det här så vi
vet hur vi bör agera och vad det är vi skall
bygga framöver. Om man t.ex. tar det värsta,
att ha det på lera, då blir det markbädd det är
frågan om. Hur länge håller en sådan och skall
vi i sådana fall använda naturgrus i den eller
skall man använda bergkross?

Miljöchef Göran Ekblad: När det är infiltrerbar
mark, alltså naturligt bra mark, är det infiltra-
tionsanläggning som gäller. Två ledningar ut
och sedan sjunker det själv i marken. Man kan
förbättra det här om det är fint material under
genom att man gör en förstärkning av grus
man kör dit. Då bör det här fungera. Har man
lera så har man en ledning undertill och se-
dan en konstgjord bädd och så rinner vattnet
rakt igenom. Det är en markbädd. Om man
har bergkross eller naturgrus har ingen bety-
delse bara det ligger inom den siktkurva som
är framtagen. Det får inte gå överhuvud taget
utanför den här siktkurvan speciellt i de fina
materialen för då fungerar den inte längre.

Herr Ove Samuelsson: Jag har hållit på med
grus ganska mycket och därför skulle jag inte
vilja ha Naturvårdsverkets siktkurva utan kan
Du tala om ; är det från 0-4, 4-8, 8-16 mm o.s.v.
Det är sådana standardmått man har på grus.
Känner du till dem?

Miljöchef Göran Ekblad: Ja det gör jag. Av figu-
ren framgår siktkurvan. Man bör inte gå läng-
re ut än 0,125 mm och man får inte ha för
mycket finmaterial. Det försöker vi få bort.
Naturvårdsverket rekommenderar 3% och
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vissa kanske kan gå upp till 5. Vi vill inte ha
någonting alls när vi lägger den.

Herr Ove Samuelsson: Hur grovt får det vara?

Miljöchef Göran Ekblad: 8, 44 m.m.

Herr Hans Ackefors: Förekommer det inga
slutna tankar i känsliga områden som här i
skärgårdsområdet i Stockholms län t.ex. I
Värmdö kommun är vi alla sommarstuge-
ägare tvungna att ha slutna tankar nu för ti-
den.

Miljöchef Göran Ekblad: Ja i kanterna runt
sjön där är en omfattande fritidsbebyggelse.
Där ligger grundvattnet i stort sett under
markytan precis och där är det slutna tankar
på alla fritidsbebyggelser. Däremot är det ty-
värr en infiltration av BDT alltså disk- och
tvättvatten. Den infiltrationen är inte alls bra.
De sämsta områdena och det som var möjligt
överfördes till de kommunala reningsverken
så att man kunde rädda disk- och tvättvatten.
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STELLAN F. HAMRIN
Laboratoriechef
Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet
Drottningholm

Det började i Trummen

Mitt intresse för fisk och sjöekosystem väck-
tes genom restaureringen av sjön Trummen
och de studier av sambandet mellan fisk och
vattenkemi som Gunnar Andersson (Limn.
Inst., Lund) då utförde. Han fann att sätter
man in dm-stora abborrar i ”instängt”, växt-
planktongrumlat vatten så får man stora indi-
vider/former av djurplankton, lite växtplank-
ton, lite fosfor och ett bra siktdjup. Tillsätter
man å andra sidan mörtfisk så får man små
djurplankton, mycket växtplankton, mycket
fosfor och ett dåligt siktdjup. Dessa skillnader
var alltså en effekt av fisk på vatten – inte
tvärtom – och detta var på den tiden en gan-
ska revolutionerande upptäckt. Den bidrog
starkt till att man från limnologiskt håll börja-
de erkänna fiskens betydelse för sjöars eko-
system. Detta hade tidigare intensivt förne-
kats – och fortfor att så ske på många håll
under lång tid framåt.

Vår hypotes
Antalet trofiska nivåer
Det fanns Nordamerikansk forskning från

1960-talet som visade, att antalet trofiska ni-
våer i ett system – land eller vatten – ökar
med systemets produktionsförmåga. Dessa
system består av växter, växtätare, små rov-
djur och stora rovdjur. Ju bättre produktions-
villkoren är, desto fler nivåer finns det plats
för. Men det finns också en effekt av, att de
stora rovdjuren selektivt väljer bland de små,
som i sin tur selektivt väljer bland växtätarna.
Det är detta samspel mellan antalet trofiska
nivåer och djurens selektion av byten som vi
utnyttjar vid mörtfiskreduktion.

Näringsfattiga sjöar
I näringsfattiga sjöar har vi normalt 4 s.k. tro-
fiska nivåer. Där finns mycket förenklat växt-
plankton, djurplankton, småfiskar (mörtfiskar
eller små rovfiskar) och vuxna rovfiskar, vilka
i omvänd ordning konsumerar varandra (och
dessutom bottenlevande organismer, som jag
t.v. lämnar därhän). Det är ur många synpunk-
ter bra om vi har mycket rovfisk som gädda
och abborre. Dessa äter mörtfisk, vilket gyn-
nar småabborrar. Dessa i sin tur är ineffektiva
predatorer på djurplankton, vilket ger de sto-
ra formerna, som är effektiva växtplankton-
betare, en möjlighet att överleva. Vi får då ett
litet växtplanktonsamhälle med låg konkur-
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rens, vilket starkt missgynnar blågrön-alger.
Också något som vi människor uppskattar.

Övergödda sjöar
I en övergödd sjö förlorar däremot rovfisken
förmågan att kontrollera mängden mörtfisk.
Denna utveckling är komplicerad och involve-
rar faktorer som siktdjup, vegetation och för-
ändrade konkurrensrelationer mellan olika
fiskarter. Jag går därför inte in på detta här.
Effekten av övergödning blir dock att preda-
tionen på mörtfisk minskar samtidigt som
produktionen av mörtfisk ökar och dessa blir
med tiden ganska många. Detta i sin tur miss-
gynnar småabborrarna, men gör också att
födotillgången per mörtfiskindivid faktiskt
minskar. Mörtfisksamhället blir därför stort
men småvuxet.

Mörtfiskar – och då tänker jag främst på
mört och braxen – är i motsats till abborrar
mycket effektiva djurplanktonätare. Som de
flesta predatorer föredrar mörtfisken de
största bytena. Dessa elimineras därför och
även djurplanktonsamhället blir småvuxet
men stort (p.g.a. riklig näringstillgång). Små
djurplankton är ineffektiva växtplanktonbet-
are och växtplanktonsamhället blir därför
stort (hög produktion och liten betning), sam-
tidigt som konkurrensen mellan olika arter
blev intensiv. Detta tenderar att gynna blå-
grön-alger, som är effektivast på att utnyttja
begränsade resurser.

Kvantitativa aspekter
Om man studerar denna förändring kvantita-
tivt så är de 4 olika trofiska nivåerna i en nor-
mal sjö ungefär lika stora sommartid (vinter-
tid minskar växt- och djurplankton starkt).
Biomassan per nivå kan mycket grovt upp-
skattas till omkring 25 kg våtvikt per kvadrat-
meter. Vid en övergödning exploderar mäng-
den växtplankton och mängden småfisk, vil-
ket gör att biomassan inom dessa nivåer kan
mer än 10-dubblas. Övriga nivåer förblir emel-
lertid relativt opåverkade.

Samhället, fosforn och sjöarna
Funktionen i ett näringsfattigt system är för-
hållandevis enkel. Rovfisken och djurplank-
ton-samhället kontrollerar underliggande ni-
våer (småfisk resp. växtplankton) genom se-
lektiv predation. Systemet underhålls genom
en begränsad tillförsel av fosfor från de olika
djurgruppernas exkretion, från omland och
från sediment.

I alla sjöar i bebyggda områden skedde
under 1900-talet en successiv ökning av till-
förseln av fosfor från först samhällen (vatten-
toaletter) och sedan från det moderna jord-
bruket. Detta ledde till den strukturföränd-
ring av ekosystemet som jag tidigare beskri-
vit. I den övergödda sjön med mycket mört-
fisk och växtplankton tror vi att systemets
funktion är betydligt mer komplicerad. Jag vill
inte påstå att vi begriper sammanhangen till-
räckligt, men jag skall peka på ett par väsent-
liga faktorer.

Vi tror att den selektiva predationen från
mörtfisk på djurplankton är viktig för upp-
komsten av ett stort blågrönalg-samhälle.
Detta samhälle reducerar siktdjupet mycket
starkt, vilket gynnar främst mörtfiskens yng-
el, som nu kan expandera ut i det fria vattnet
och därför bli många fler. Dessutom kan mör-
ten, som enda svenska fiskart, leva av blå-
grönalger, samtidigt som braxen kan övergå
till att (som valar) sila ut små djurplankton
från vattenmassan. Detta gynnar dessa arters
konkurrensförmåga och denna förstärks yt-
terligare av att de kan äta blågrönalger resp.
bottendjur djupt i sedimentet. Härigenom
mobiliseras fosforresurser som annars varit
låsta.

Fosfor och fisk
Just fosforns tillgänglighet visade sig med ti-
den vara långt viktigare än vi ursprungligen
tänkt oss. Från början trodde vi att ”top-
down”-effekten av selektiv fiskpredation på
djurplankton, vars betydelse tidigare påvisats
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av forskare i både Nordamerika och Östeuro-
pa, var den väsentligaste. Erfarenheterna från
mörtfiskreduktion i stor skala i Sverige skulle
dock visa, att i våra sjöar är kanske fosforns
omsättning den väsentligaste faktorn. Men
fortfarande som en funktion av fisksamhället;
dvs. en ”top-down”-styrd ”bottom-up”-effekt.

Fosfor-källor
Fosfor tillförs sjöar från främst omland, från
sediment inkl. bottendjur och från det pela-
giska djursamhället. Fosfor ”konsumeras” av
växtplankton. I näringsfattiga sjöar är dessa
poster små och neutraliserar varandra under
sommarhalvåret. Under den period då belast-
ningen från städer och jordbruk ökade på
våra sjöar växte naturligtvis tillförseln via till-
flöden och överskottet lagrades i sedimenten
eller försvann via avflödet ned till nästa sjö,
där samma procedur upprepades.

Så småningom blev den samlade fosfortill-
förseln så stor att hela sjöekosystemet för-
ändrades. Vi fick i vissa sjöar ett växt- och
djurliv dominerat av många småvuxna mört-
fiskar och av ett stort men småvuxet djur-
planktonbestånd samt av blågrönalger ett
övergött sjöekosystem. I ett sådant system
ökar exkretionen av fosfor inte bara från fisk-
samhället utan också från det småvuxna djur-
planktonsamhället. Metabolismen hos djur
och växter – och därmed också fosforomsätt-
ningen – är nämligen omvänt proportionell
mot individernas storlek. En viktsenhet små
djurplankton eller fisk omsätter/utsöndrar
kanske 5-10 gånger mer fosfor än en viktsen-
het stora individer. Detta innebär att omsätt-
ningstiden av fosfor minskar kraftigt liksom
produktionen per tidsenhet hos både fisk och
djurplankton.

I ett övergött ekosystem ökar dessutom till-
gängligheten av fosfor genom att främst mör-
ten p.g.a. födobrist börjar konsumera bl.a. de
blågrönalger som finns på sedimentytan och
där binder delar av det fosforöverskott som
tidigare tillförts sjön. Dessutom kommer ett
övergött ekosystem att resultera i sommartid

ökade pH-värden (ända upp till 11) och vin-
tertid minskade syrehalter (ända ned till 0).
Båda dessa faktorer leder till ökat fosforläck-
age från sedimentytan.

Exemplet Vombsjön-Ringsjön
Att fisksamhällets påverkan på fosforomsätt-
ningen verkligen kan vara betydelsefull har
visats i ex. Vombsjön, som är en sjö hårt be-
lastad av fosfor från jordbruksaktiviteter i
främst Sjöbo kommun. Sannolikt p.g.a. sjöns
kraftiga reglering för dricksvattenändamål är
f.n. fisksamhället relativt litet och mörtfisk-
samhället storvuxet och snabbväxande. Fos-
fortillförseln sommartid domineras därför av
kemiskt styrt fosforläckage från sedimentet
och vintertid av fosfor från sjöns tillflöden.
Om emellertid sjöns fisksamhälle sett ut som
det tidigare gjort i Ringsjön, kan man lätt räk-
na ut att fosforläckaget från fisk och djur-
plankton ökat kraftigt och varit större än
läckaget från sedimentytan. Detta är inte för-
vånande om man beaktar att i en övergödd
sjö är fosformängden bunden i fisk lika stor
som den mängd fosfor som finns i vatten,
växtplankton och djurplankton tillsammans
(oftast felaktigt benämnd totalfosformängd).

Fallet Ringsjön
Bakgrund
Ringsjön (4000 ha) är en ganska typisk syd-
eller mellansvensk låglandssjö, som genom
sitt klara vatten och sitt centrala läge i Skåne
en gång i tiden kallad för ”Skånes pärla”. Tack
vare Filip Trybom – 1800-talets kanske mest
aktive fiskerikonsulent vet vi att sjön under
slutet av 1800-talet gjorde skäl för detta namn.
Sjön var ganska klar med ett siktdjup på 2 m
och med böljande undervattensängar av ”sjö-
gräs”, som både konkurrerade ut sjöns växt-
plankton, försåg stora mängder av änder med
föda och utgjorde ett lämpligt substrat för
födodjur åt sjöns abborrar, gäddor, braxnar
(upp till 8 kg) och ålar. Sjön försörjde ett 40-tal
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yrkesfiskare försedda med segelbåtsnotar
och på sjöns stränder växte under 1900-talets
första decennier upp sommarvillor ägda av
Malmös och Lunds mer välbärgade skikt.

Samtidigt växte emellertid Höör och Hörby
till allt större tätorter och alltfler av omlan-
dets hus försågs med vattentoaletter. Fosfor-
belastningen på sjön ökade snabbt och när
väl reningsverk började byggas mot slutet av
1970-talet hade landets lantbrukskonsulenter
börjat propagera för ett modernare jordbruk
med mera handelsgödsel. Sammantaget led-
de detta till att sjöns ekosystem i slutet av
1960-talet kollapsade inom loppet av 2-3 år.
Undervattensväxterna försvann, abborre, sik
(sjöns läckerhet och artens nominatbestånd)
och ål minskade, småvuxna mörtar och brax-
nar ökade, sjöfågeln försvann och illaluktan-
de och giftiga blågrönalger drev iland på
sjöns stränder. Det gick t.o.m. så långt att bön-
dernas boskap dog om de drack sjöns vatten.

Åtgärder initieras
Eftersom sjön också var vattentäkt för bl.a.
Helsingborg och Malmö, var inte detta bra.
Lyckligtvis hade Skåne fått tillgång till dricks-
vatten från Boluren i Småland, vilket gav po-
litikerna viss respit, men det stod helt klart att
åtgärder var nödvändiga. Lokala intresse-
grupper bildades, diskussionen om vem som
var ansvarig (bönder eller ”sta-boar’”) var liv-
lig och regeringen utsåg sjöns omland till
”särskilt föroreningskänsligt område”. Diskus-
sionen och senare Länsstyrelsens aktiva in-
formationsverksamhet gentemot bönderna
ledde till att närsaltläckaget från jordbruks-
mark halverades och den totala fosforbelast-
ningen på sjön sjönk från omkring 30 till drygt
10 ton.

Ytterligare åtgärder behövs
Trots detta blev emellertid sjön inte bättre –
ett förhållande som irriterade både politiker
och lokalbefolkning. Visserligen minskade
totalfosforhalterna och i viss mån även växt-
planktonmängderna något, men detta gladde

främst forskarna. Sjöns siktdjup understeg 5
dm hela sommaren och sjöns färg förblev
djupt grön inte himmelsblå.

Ungefär samtidigt hade samma process
inträffat i den närbelägna Finjasjön, där kom-
munen efter konsultationer med Uppsala be-
slöt att satsa på en dyr sedimentpumpning.
Ringsjön låg emellertid närmre Lund, där uni-
versitets fiskekologer på Limnologiska institu-
tionen sedan länge jobbat med fisksamhällets
effekter på sjöekosystemen. Tack vare ekono-
miskt stöd från först Fiskeriverket, sedan Na-
turvårdsverket och därefter även från kom-
muner och länsstyrelse lyckades vi få igång
projektet. Målsättningen var att i ett fullskale-
experiment långsiktigt förvandla ett avlastat
men övergött sjöekosystem med blågrönalg-
blom till ett näringsfattigt sjöekosystem med
ganska klart vatten. Detta skulle ske genom
att kraftigt reducera ett stort och småvuxet
mörtfisksamhälle.

Vid projektets start svävade många olycks-
korpar i luften. Tanken att det fanns ett dialek-
tiskt förhållande mellan fisksamhälle och sjö-
ekosystem i övrigt hade fötts på 1960-talet
men var inte accepterad i etablerade, veten-
skapliga kretsar i Sverige inkl. ledningarna för
de limnologiska institutionerna i Lund och
Uppsala. Något stöd var därför inte att vänta
därifrån och projektet kunde realiseras en-
bart tack vare externa medel från samhället i
övrigt. Många tvivlade också på möjligheten
att rent praktiskt fånga tillräckligt mycket fisk.
Med tanke på att mänskligheten vid den tid-
punkten lyckats praktiskt taget utrota 30 mil-
jarder (!) kg Islands-sillar spridda över hela
NÖ Atlanten trodde vi dock att detta problem
skulle kunna bemästras.

Mörtfiskreduktionen startar
Utfiskningen startade 1988 i den minsta av
sjöns 3 bassänger (Sätoftasjön) och naturligt-
vis fanns många praktiska problem att lösa. Vi
insåg från början att fångst måste ske genom
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trålning. Genom provtrålning i Ringsjön och i
den lilla närbelägna Sövdeborgssjön, där vi
genom återfångst av märkt fisk kunnat be-
stämma fisksamhällets totala storlek, upp-
skattade vi sjöns bestånd av mörtfisk till om-
kring 1200 ton (300 kg/ha) eller omkring 100
miljoner fiskar! Fiskeriverket lånade ut en
däckad 12 m ekbåt (10 ton) från Vättern, som
byggdes om till trålare på Listerlandet och
forslades med långtradare till Ringsjön, där
den en tidig morgon sjösattes i fiskare John-
Ove Bergströms hamn. Vi fann snabbt att själ-
va fisket var inget problem. Vi fångade med
lätthet 500 kg på en timme. Problemet var att
på ett kostnadseffektivt sätt få i land och bli
av med fisken.

Framför allt det sistnämnda var besvärligt.
Mörtfisk innehåller ett enzym, som efter fis-
kens död snabbt omvandlas till thiaminas,
vilket bryter ned thiamin (vitamin B 12) och
därmed inverkar negativt på konsumerande
djurs pälsar. Den ursprungliga tanken att ut-
fodra räv och mink med mörtfisk var därför
inte helt lyckad (även om uppblandning med
stora mängder sillfisk är möjlig). Mera fram-
gångsrik var metoden att med hjälp av myr-
syra och mekanisk omrörning omvandla fis-
ken till ”sursoppa”. Denna dög i varje fall åt
Västergötlands minkar och skulle sannolikt
vara utmärkt föda i rörfoderförsedda grisstior
(preliminära försök styrker detta). Något se-
nare kom frusen mört från Finjasjön att bli en
skånsk exportprodukt till Europas djurparker
som pelikanföda. Produktutveckling är här
säkert möjlig och kan fortfarande påräkna
stöd från Fiskeriverket!

”Externa störningar”
När väl fisket kom igång i full skala hade vi
överlåtit konstruktionen av trål till fackfolk.
Detta visade sig mindre välbetänkt för trålen
blev för stor och båtens backslag totalhavere-
rade. Vår stolta trålare fick bogseras in i hamn
med hjälp av en plastbåt med utombordsmo-
tor. Flera månaders försening följde och en
mindre trål fick tillverkas med lägre fångster

som resultat. Under hösten 1988 startade
emellertid fisket i sjöns minsta bassäng Sä-
toftasjön. På ett halvår fångade vi 100 ton
mörtfisk – all annan fisk släpptes tillbaka – och
redan efter någon månad började faktiskt vatt-
net klarna upp samtidigt som mängden stora
djurplankton ökade. Detta var närmast sensa-
tionellt bra, men denna klarhet grumlades av
att utvecklingen i Ringsjöns huvudbassäng –
den ofiskade Östra Ringsjön – var likartad.

Vi avbröt därför försöket under 1 år för att
analysera resultaten. Det visade sig då, att
samma år som vi påbörjat fisket i Sätoftasjön
hade Östra Ringsjöns mörtfisksamhälle drab-
bats av en omfattande fiskdöd. Redan under
1987 hade vi sett att flertalet fiskar drabbats
av cm-stora, röda, inflammerade sår. Vintern
1988 var lång, mild och isfri och följdes av en
mycket snabb uppvärmning i maj (f.ö. samti-
digt som säldöden drabbade Västkusten).
Sannolikt förelåg födobrist med nedsatt kon-
dition hos fisken redan 1987 (därav såren)
och den milda och långa vintern gjorde att fis-
kens födobehov var relativt stort trots vin-
tern. Födobristen accentuerades därför och
när den snabba uppvärmningen kom i maj
hann inte födoproduktionen ikapp födobeho-
vet.

Mörtfiskreduktionens resultat
Vi tackade ”Vår Herre” för denna hjälp med
mörtfiskreduktionen i Östra Ringsjön och full-
bordade sedan utfiskningen genom en insats
även i Västra Ringsjön. Totalt fångade vi drygt
200 ton fisk och vi bedömde med hjälp av
provtrålningar att omkring 300 ton dog i Öst-
ra Ringsjön. Tyvärr hade nu (1991) kommu-
nernas pengar och tålamod med envisa fors-
kare tagit slut och vi tvingades avbryta försö-
ket något i förtid. Trots detta – och trots det
vetenskapliga problemet att separera effek-
terna av alla de olika åtgärder som under en
längre tid utförts i Ringsjön och dess omgiv-
ningar – anser vi oss kunna fastslå, att mört-
fiskreduktionen i Ringsjön haft en avgörande
betydelse för Ringsjöns tillfrisknande.
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Vi kan idag konstatera att speciellt i sjöns
huvudbassäng har siktdjupet sommartid ökat
från ett par dm till omkring 1,5 m. Mörtfisk-
samhället är kraftigt reducerat endast 10-20 %
återstår – och problemen med blågrönalg-
blomningar har kraftigt minskat. Änderna har
börjat återvända till sjön i takt med att under-
vattensväxterna breder ut sig och bottenfau-
nan har ökat kraftigt på alla djup. Speciellt
dagsländlarver, större kräftdjur och snäckor,
som är speciellt känsliga för fiskpredation
och tidigare bara fanns mycket nära stran-
den, har nu brett ut sig till allt större djup.
Andelen rovfisk har ökat och allt tyder på att
sjön nu nått en ny balanspunkt, som utgör ett
avgörande steg på vägen mot en lyckad res-
taurering.

Återstående problem
Ett återstående problem utgör de blomningar
av blågrönalger som fortfarande förekommer
under sensommaren. De emanerar av allt
att döma från bottenlevande kolonier av blå-
grönalger, som bestämmer sig för att byta
livsform och söka lyckan i det fria vattnet.
Forskningen rörande detta problem fortsätter
vid Limnologiska institutionen i Lund genom
Lars-Anders Hansson och förhoppningsvis
kan även detta bemästras. Det är också möj-
ligt att de kvarvarande blågrönblomningarna
är ett eftersläpande fenomen och med tiden
upphör av sig själva. Vi får väl se.

Mörtfiskreduktionen sprider sig
Ungefär samtidigt som Ringsjörestaurering-
en avslutades började Hässleholms kommun
tvivla på möjligheterna att rädda Finjasjön
genom sedimentpumpning. Efter visst lobby-
arbete lyckades limnologerna övertyga även
denna kommun om mörtfiskreduktionens
välsignelse. Kommunen, som hade Finjasjön
som både badsjö, dricksvattentäkt och av-
loppsrecipient, hade akuta problem och sat-
sade flera miljoner på det nya projektet (tidi-

gare felsatsning kostade 40 miljoner!). Detta
möjliggjorde konstruktionen av 2 helt nya
grundgående plasttrålare försedda med aqua-
maticmotorer – en hädelse för vissa fiskare.
På akterdäck fanns ett sorteringsbord, från
vilka rovfisk släpptes tillbaka i sjön och mört-
fisken med ett enkelt handgrepp släpptes ned
i en av fyra 500 l containrar under däck. Vid
dagens slut lossades dessa containrar direkt
över till väntande långtradare som fraktade
fisken till kommunens soptipp för gasproduk-
tion och till Simrishamns fryseri f.v.b. till pe-
likaner i Europas djurparker.

Tyvärr avbröt kommunen samarbetet med
forskarna efter att utfiskningen börjat ge för-
väntat resultat och medan det fortfarande
fanns pengar att spara in för kommunen.
Framgången var här större än i Ringsjön med
siktdjup över 2 m (tidigare 2 dm) och med
undervattensväxter över större delen av
sjöns bottnar. Tyvärr innebar brytningen med
forskarna att den vetenskapliga uppföljning-
en inte blev tillfredsställande och den (tillfäl-
liga?) planktonblom som inträffade 1997 kun-
de därför varken förhindras eller förklaras.

Sammanfattningsvis kan konstateras att
mörtfiskreduktion nu utförts i ett 20-tal sjöar i
Nordamerika, Holland, Danmark, Sverige och
framför allt Finland. En utvärdering av Natur-
vårdsverket har visat att förutsatt att sjön av-
lastats tidigare föroreningskällor och att utfisk-
ningen omfattar minst 75 % av sjöns fiskbe-
stånd på mindre än 2 år så är mörtfiskreduk-
tion i övergödda sjöar en framkomlig väg. Det
förutsätter emellertid en helhjärtad satsning,
gärna i samarbete med lokala föreningar, men
med bistånd av professionell utrustning och
personal. Trålning (eller som i Finland vinter-
notning) är ett hantverk som kräver speciell
utrustning och utbildad personal. Försök att i
mindre skala och med egen utrustning fånga
tillräckligt mycket mörtfisk har visat sig mind-
re lyckade. För att vara meningsfulla måste
fångsterna vid försökets början uppgå till om-
kring 3 ton per dag och det krävs en genom-
tänkt organisation för att klara detta.
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Frågor till Stellan Hamrin

Group agronomist Ingrid Steen: Jag tyckte det
här var ett väldigt intressant sätt att angripa
problemet, men tycker också att bl.a. Daph-
nia är små intressanta varelser. Har Du någon
uppgift på hur populationen Daphnia såg ut
1965 i jämförelse med de år när man verkligen
hade stora problem? Vad jag förstår äter
Daphnia mycket och är snabba, medan Coco-
poder inte äter så mycket och väntar på att
maten skall komma till dem. Hur kan man ev.
gynna ett system med Daphnia i stället för att
gå på fisken som blir ett senare problem?

Laboratoriechef Stellan Hamrin; Det var så tur-
ligt att vi av helt andra skäl tittade på Ring-
sjön i samband med kollapsen och delvis in-
nan. Tyvärr har jag det inte helt aktuellt nu
men i princip är det så att när sjön blir eutro-
fierad så ökar mängden djurplankton totalt
sett egentligen på alla nivåer. Vi får en myck-
et större mängd rotatorier. Vi får mindre indi-
vider men jag tror inte att vi konstaterade
några betydande artskillnader egentligen
bortsett från den där mängden rotatorier som
kom. Gunnar Andersson får korrigera mig om
jag har fel här. Förändringen i båda lägena var
mindre än vad vi hade trott. Däremot vet vi
att om vi stänger in djurplankton i en bassäng
och sätter till fisk och tar bort fisk då utrotar
vi Daphnierna med fisk och vi får stora arter
och stora individer av Daphnier utan fisk men
den responsen får vi inte på samma sätt i sjö-
ar om vi inte tar bort fisken nästan helt och
hållet, så det är en fråga om kvantitet.

Docent Erasmus Otabbong: Fosfor föreligger i
olika former i sjön, i sedimenten, i biomassan,
partikulärt och som löslig fosfor. Vilken form
använder ni för att uppskatta fosforbelast-
ningen i sjön?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Vi använder
totalfosfor. Det är det som vi har redovisat
här. Sedan tittar vi också i olika sammanhang

på hur mycket som är biologiskt tillgängligt
naturligtvis, vilket kanske är hälften av total-
mängden. Vi har således kontroll på alla olika
delar.

Docent Erasmus Otabbong: Men jag har läst i
litteraturen att en del forskare använder reak-
tiv fosfor för att uppskatta hur mycket fosfor
det kommer in i sjön. Är det korrekt?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Det är riktigt
och det är naturligtvis bättre om man kan
göra det. Det är mycket en analysteknisk frå-
ga. Vad som är problematiskt med fisk är att
deras exkretion är nästan uteslutande fosfat-
fosfor alltså biologiskt snabbtillgänglig fosfor
så de omvandlar också mindre tillgänglig fos-
for till mera tillgänglig fosfor.

Agr. dr Lennart Mattsson: Utan att förringa de
insatser som gjordes inom jordbruket och
inom kommunerna med avlopp hade Ring-
sjön sett så bra ut idag som den gör om Du
enbart hade fiskat ut mörten och struntat i de
andra åtgärderna.

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Nej det hade
den inte gjort. Jag tror att man genom att fis-
ka ut sjön kan få en temporär förbättring på
ett antal år även om man inte avlastar sjön.
Det återgår till det dåliga stadiet om sjön fort-
farande är utsatt för höga fosforbelastningar.
Det är ju en viktig fråga som vi glömde nämna.
Där finns en balanspunkt. Den externa belast-
ningen måste komma under en viss gräns för
att en sådan här åtgärd skall få en långsiktig
effekt. Det beror naturligtvis på hur sjön ser
ut men grovt räknat brukar jag säga att man
bör komma under ett halvt gram total fosfor
per kvadratmeter och år i extern belastning
för att man skall ha hopp om en långsiktig
effekt. Kommer man inte under denna gräns
då är det en tillfällig lösning. Sedan finns det
lägen där det inte går att reducera näringsbe-
lastningen på sjön. Det är ganska billigt ändå
att fiska ut en sjö så det kan också vara en
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lösning på ett problem även om det inte är
den bästa lösningen.

Christine Jakobsson: Du nämnde att ca 50% av
fosforn som förelåg i sjön fanns i fisksamhäl-
let. Räknar du då med den fosfor som finns i
sedimentet eller bara den fosfor som finns
löst i vattnet?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Ja, det är utan
innehållet i sedimenten.

Herr Hans Ackefors: Hur många ton fosfor lyf-
tes upp med fisken?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: 2,5 ton.

Agronom Arne Joelsson: Kan man säga att det
är en bestående effekt av reduktionsfisket
eller är det bara och vänta och se tills ur-
sprungsläget har återkommit?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Jag tror att
det är en bestående effekt, men det beror på
vad som händer med den externa belastning-
en. Det är naturligtvis också delvis en sanno-
likhetsfråga så att ju mer man reducerar den
externa belastningen desto större är sannolik-
heten att det är en extern effekt. Vi håller på
med matematisk modellering och modellerna
visar att det långsamt återgår till det ur-
sprungliga stadiet, men det kommer att ta
lång tid. Man kan också vända på det och
säga att hade vi inte gjort utfiskningen hade
sjön naturligtvis så småningom blivit mycket
näringsfattigare i alla fall för vi får ju ett läck-
age från sedimenten som åker ut i Skäldervi-
ken. Vår uppskattning är att det hade tagit 50-
100 år innan sjön hade renat sig själv och det
är ju en annan väg att gå men så länge vill vi
inte vänta.

Agronom Arne Joelsson: Vad säger de interna-
tionella erfarenheterna? Är vi först som alltid?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Vi och hollän-
darna var väldigt tidiga, men holländarna
lyckades inte avlasta sjöarna. Det har gått
snett där och metoden har fått dåligt rykte.
Det beror på att de inte har en extern avlast-
ning. Finland har gjort mycket, USA har gjort
en del, men vi ligger väldigt långt framme.

Herr Jan Persson: Hur många sjöar har vi app-
licerat detta på?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Det är inte så
många. Vi har gjort det i stor skala i Vomb-
sjön, Ringsjön och Finjasjön. Det har gjorts en
del försök i Stockholmstrakten. Vi hoppas
kunna göra det i Ellenesjön i Färjelanda som-
maren 1998. Skåne ligger väl längst fram i värl-
den idag.

Inspektor Johan Backlin: Vad kostar den här
utfiskningen? Kan du ge mig ett pris ungefär?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Det är lite
svårt med de första försöken, för det är myck-
et forskning inblandad, men nu tror jag att jag
räknade med 50 000 kronor i månaden för att
fiska ut en sjö. Låt oss säga 100 000 kronor i
månaden med båtar och besättning. Då tar
man 3-5 ton om dagen i början och sedan
sjunker fångsterna i takt med att fisksamhäl-
let minskar. I Finjasjön, som är på 10 kvadrat-
kilometer, efter skånska förhållanden en gan-
ska stor sjö, fiskar man i princip ut på ett år så
att kostnaden där skulle bli 1 miljon. Sedan
tillkommer kostnader för att ta hand om fis-
ken på land för att det stora problemet är inte
att få fisk. Man får hundratals kilo på 20 min.
Det gäller att skapa ett system. De får i land
fisken snabbt och gör av med fisken på ett
vettigt sätt. Där har kommunerna en rad olika
lösningar som är svåra att kostnadsvärdera.
För en sjö på 10 kvadratkilometer låt oss säga
1 eller 1,5 miljon.

Agronom Kurt Hagenrud:  Du sade att Du trod-
de det skulle ta 50 år och med en naturlig ut-

S.F. Hamrin
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veckling. I östra Ringsjön var det en naturlig
utveckling efter 10 år. Tror Du inte den situa-
tionen skulle kunna uppstå i andra sjöar?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Jo det är ju
riktigt att fisken dog och därmed fick vi den
här effekten så det kan man säga att det var
en naturlig utveckling. Det kan hända i andra
sjöar men det vet vi aldrig och sannolikheten
kan jag säga är ganska låg för jag har inte stött
på en sådan väldigt kraftfull fiskdöd på andra
håll. Nu såg vi det innan även om vi inte tolka-
de det korrekt. Braxen mådde väldigt illa,
mager, stora röda sår. Det har vi sett även i
andra sjöar som ett förstadium till en sådan
här fiskdöd så det kan hända men sannolikhe-
ten är liten tror jag.

Marianne Lövgren: Jag undrar hur effektiv är
den här utfiskningen. Hur mycket av fisken tar
ni bort. Ni kan väl aldrig komma till 100%?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Vi strävar mot
75-80,% men vi skall lämna kvar en del mört
och braxen för de behövs som föda i ett nä-
ringsfattigt system.Tanken är inte att utrota
dem utan det är att återföra det till ett tidiga-
re stadium. Det finns ungefär 3-400 kilo fisk
per ha i en övergödd sjö, vilket är mycket mer
än man trodde förut. Då vill vi komma ner till
ca 50 kilo per ha, vilket är normalt för närings-
fattiga sjöar.

Jan-Åke Johansson, Länsstyrelsen, Gävle: I Fin-
land har man tillämpat en metod med vinter-
fiske i en ganska stor sjö utanför Lathtis och
lyckats väldigt bra till en låg kostnad. Vet Du
någonting om den metoden?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Jag har varit
där. Där trålade man först under flera år, dvs.
man använde exakt samma metodik som här.
Det som har gjort det enklare där är att man
har ett kommersiellt fiske efter siklöja med
trålare. Man har helt enkelt prissatt mörtfis-
ken contra siklöjan så att det blir intressant

för fiskaren att tråla mört i stället för att tråla
siklöja och där har man fått goda resultat till
min förvåning därför att man fiskade i en öp-
pen del. Det var en del av sjön som var föro-
renad och det var ett helt öppet system. Man
fiskade i princip i en stor vik. Det var en gan-
ska komplex situation men det tycks ha gått
bra. Man har också utnyttjat vinterfiske.

Jan Åke Johansson, Länsstyrelsen, Gävle: Det
var just vinterfisket som gav resultat. Man
kom åt de små fiskarna vilket kan vara svårt.

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Jag tror att
där man av praktiska skäl kan göra det är det
säkert fullt möjligt. Vi har i och för sig tilläm-
pat det lite i Gävleborgssjön? Mörtfisken bil-
dar täta stim något som Gunnar Andersson
också tittat på. På senhösten och vintern kan
man hitta stimmen med elfisk och annat så är
det ganska lätt att plocka upp dem. Då kan
nästan hela fisksamhället stå på ett par stäl-
len i sjön i varje fall om sjön är relativt liten. I
mindre sjöar, låt säga 10 ha, kan man använ-
da annan kunskap för att identifiera stim och
plocka upp fisken på lite olika sätt.

Civ. jägmästare Carl-Gustaf Åkerhielm: Vid det
här trålfisket förmodar jag att ni försöker spa-
ra rovfisken och sätta tillbaka den i sjön. I
Finjasjöprojektet som jag känner till lite grand
där satte ni ut gös i stora mängder. Vilken
betydelse tillmäter du att man sätter ut rov-
fisk som sedan håller vitfiskbeståndet nere?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Vi har i en li-
ten sjö satt in ett överskott av rovfisk för att
de skulle äta upp vitfisken och det visade sig
fungera i princip väldigt bra, men det var helt
oekonomiskt. Det är alldeles för dyrt att skaf-
fa levande rovfisk i någon större omfattning.
I Finjasjön var vi emot att man satte ut gös
innan vi började därför vi bedömde det som
meningslöst att få en massa gös i fångsterna,
som vi var tvungna att slänga tillbaka. I efter-
hand har det nog visat sig att det var en klok

Sjöekosystem och mörtfiskreduktion
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åtgärd för då hade man ett ganska stort rov-
fiskbestånd redo att ta hand om den mörtfisk
som blev över när vi hade tagit bort överskot-
tet, så jag tror att man stabiliserade situa-
tionen på det viset.Vad som händer omedel-
bart efter utfiskningen är viktigt tror vi. Nu
skulle jag kunna tänka mig att rekommendera
att man sätter in gös där det är möjligt i en så-
dan här sjö i förväg. Som Du sade slänger vi
tillbaka all rovfisk i sjön och vi utvecklade en
speciell metod för att göra det kostnadseffek-
tivt, men yngel klarar vi inte så att rovfiskar
under ca 15 cm längd de dör. Det är priset för
metoden.

S.F. Hamrin

Fil. dr Gunnar Andersson: Fiskereduktion, eller
biomanipulering som man oftast kallar det, är
rätt komplicerat vilket ni kanske förstått.
Ännu mer komplicerat blir det då man samti-
digt vidtar andra åtgärder för att sänka när-
saltshalten som man har gjort i flera sjöar.
Naturvårdsverket har därför bett en friståen-
de forskare i Lund att göra en analys av resul-
taten från alla biomanipuleringsprojekt som
har genomförts i Sverige, Finland, Holland,
Danmark och USA. Han är färdig med sin ut-
värdering och den kommer i tryck under 1998
i Fiskeriverkets rapportserie.
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Hur är läget i vattendragen?
Skånska vattendrag

GUNNAR ANDERSSON
Fil. dr
Länsstyrelsen
Skåne

(Föredraget utgår på grund av sjukdom.)

Frågor till Gunnar Andersson
Riksdagsman Peter Weibull Bernström: Vi har
kunnat konstatera i vattendragsorganisatio-
nerna år efter år att utsläppen inte har mins-
kat. Jag har själv varit ordförande för Saxån-
Braåns vattenvårdskommitté i flera år. Du in-
ledde med att visa ett diagram med kväve-
givorna i Skåne, att de inte minskar och min
fråga är – drar Du därmed automatiskt slut-
satsen att handelsgödselgivan är den som är
grunden till utsläppen till vattendragen och
haven?

Fil. dr Gunnar Andersson: Det mesta av kvävet
kommer från jordbruket och man skall vara
lite försiktig när man uttalar sig. Den totala
förbrukningen av handelsgödselkväve har
gått ned, men det är inte så tydligt i Skåne.
Detta måste ju förr eller senare bli mätbart
även i åmynningarna tycker jag.

Professor Arne Gustafson: Jag har en kommen-
tar till den här beräkningsmodellen contra
det man mäter upp i ett övervakningspro-
gram. Beräkningsmodellen för det förändrade
läckaget från jordbruksmark har vi varit invol-
verade i. Det bygger på att man har använt sig
av 10 års väderlek och den aktuella jordbruks-
statistiken för 1985. Utsätter man det jord-
bruk som vi hade 1985 för 10 års väderlek så
får man ett visst läckage. Använder vi samma
väderleksserier och utsätter jordbruket som
det såg ut 1994 för samma väderlek får man
en svag nedgång i Skåne. Det säger sig självt
att det inte är ett entydigt samband med
detta normaliserade beräkningssätt och vad
man uppmäter i ett övervakningsprogram,
dock talar det om att jordbruket har blivit
miljövänligare.

Riksdagsman Peter Weibull Bernström: Jag vill
ha en replik på Gunnar Andersson. Jag tror
att det är lite för enkelt att dra slutsatsen att
det är fullt samband mellan givorna av kväve
och utsläppen. Jag tror att det är många and-
ra faktorer som påverkar detta. Vi vet att det
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sker en mineralisering av bundet kväve så
fort vi överhuvud taget petar i jorden och tit-
tar man på tillfört kväve och även bortfört
kväve i form av skörd från fälten så stämmer

det ganska väl överens med de givor man till-
för och då menar jag att det kanske inte är
handelsgödselkväve som vi hittar i vattnet.
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Hur är läget i vattendragen?
Kilaån, Örsbaken

ANDERS KARLSSON
Projektledare
Nyköpings kommun

Det traditionella vattenmiljöarbetet har varit
betydelsefullt för att få bort de värsta förore-
ningarna i våra vattendrag. Numera sker dock
myndighetsutövandet mest genom att lagar
och föreskrifter skall följas. Av underordnad
betydelse tycks behovet vara att ta reda på
hur recipienten verkligen mår och att det
först därefter vidtas eventuella åtgärder. På
frågan om hur läget är i vattendragen blir sva-
ret därför att det vet vi inte. En stor del av det
arbete som bedrivs i Projekt Örsbaken inne-
bär alltså att ta reda på hur vattnet är beskaf-
fat och varför det ser ut som det gör.

Traditionellt miljöarbete i
kommunerna
Hittills har vattenmiljöarbetet gått ut på att
punktåtgärda ofta bara antagna brister med
bästa tillgängliga teknik. Innan det har under-
sökts vad som har varit upphov till miljö-
problemen, har myndigheterna fastställt ut-
släppsvillkor vilka har förorsakat mycket sto-
ra investeringar till i många gånger ifrågasatt
nytta. Historiska exempel är följande: På 1950-

talet slogs larm om sanitära olägenheter be-
träffande avlopp. På 1960-talet utbyggdes VA-
nät och reningsanläggningar i form av små
verk eller biodammar. Redan på 1970-talet
ansågs reningsanläggningarna från sextiotalet
otillräckliga. I många fall byggdes överförings-
ledningar för att hämta de mindre orternas
avloppsvatten samt takvatten från våra sop-
tippar för behandling i mer centrala verk

På 1980-talet började det talas om kväve-
problematiken. Mål uppställdes att större re-
ningsverk längs Sveriges södra kustdelar
skulle förses med 50 till 70 % kväverening oav-
sett hur recipienten reagerade. Nu på 1990-
talet byggs reningsverk ut för kväverening
och numera får inte takvattnet behandlas i
våra reningsverk.

Kilaån
I Kilaån anser myndigheterna att 1200 fastig-
heters enskilda avloppsanläggningar skall för-
bättras efter att en inventering utförts i den
del av Kiladalen som ligger inom Nyköpings
kommun. Som en förbättringsåtgärd rekom-
menderar myndigheterna fortfarande mark-
bäddar och infiltrationsanläggningar trots att
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dessa ofta har mycket kort livstid. En genom-
snittlig kostnad för en anläggning ligger runt
50.000 kronor. För hela området blir investe-
ringsbeloppet för de aktuella avloppsanlägg-
ningarna 60 miljoner kronor. Kan verkligen
myndigheterna ge belägg för att dessa kostna-
der ger motsvarande miljöeffekter?

Vad göra i stället?
Det är ju numera svårare att se med blotta
ögat var miljöstörningar finns. Förr märktes
dessa påtagligt där helt orenat avloppsvatten
rann ur ledningsnätet direkt ut i sjöar och
vattendrag. Död fisk och kondomer som flöt
omkring var en vanlig syn ända in på sjuttio-
talet.

Numera kan en å se klar och fin ut men
ändå ha problem. Här måste andra övervä-
ganden till för att finna lösningar. Som ett al-
ternativ till det traditionella miljöarbetet vill
vi därför pröva de ideer som fötts inom Pro-
jekt Örsbaken.

Projekt Örsbaken
Projekt Örsbaken är ett regionalt projekt med
målsättningen att erhålla rena vattendrag, bra
havsmiljö, goda villkor för flora och fauna,
vacker landskapsbild och bred samverkan.
För att uppnå detta krävs att människor lokalt
är engagerade för att nå dessa mål. Projekt
Örsbaken arbetar med avrinningsområdet för
åarna Nyköpingsån, Kilaån och Svärtaån – ett
geografiskt område som omfattar en yta av
närmare 4 500 km2 med tre län och 13 kom-
muner. Avrinningsområdet omfattar 120 del-
avrinningsområden (mindre delar i vatten-
systemet identifierbara för lokalbefolkning-
en). Utmed vattnets vindlande färd genom
landskapet finns cirka 100 000 fastigheter –
skogsbolag, jordbruk, industrier, kommunala
anläggningar, privatbostäder med mera. Alla
dessa utnyttjar och påverkar systemet. Det är
de enskilda processägarna (markägare/aktö-
rer) som förutsätts ta ansvar för den del som

de själva känner och vill vårda. Av det skälet
är en utbyggd egenkontroll en förutsättning.
Genom att få kännedom om hur systemet rea-
gerar för olika verksamheter skall process-
ägarna ange målen i sitt område. Steg för steg,
tack vare goda insatser från människor som
bor inom avrinningsområdet skall vatten-
kvaliten vara acceptabel. Miljödepartementet
har utsett Projekt Örsbaken till nationellt pi-
lotprojekt.

Projektmål
Det övergripande målet är att erhålla ett ac-
ceptabelt resursutnyttjande i avrinningsom-
rådet samtidigt som man erhåller en god vat-
tenmiljö sett i ett långsiktigt perspektiv. Med-
len för att åstadkomma detta är att engagera
berörda intressenter, som vi kallar process-
ägare. Det är dessa som både påverkar och
utnyttjar området i olika former och som ock-
så kan vidta åtgärder för att förändra syste-
met. Genom att processägarna får kännedom
om hur systemet fungerar och möjlighet att
själva påverka miljömålen med dess följd-
effekter i form av erforderliga förändringar/åt-
gärder, skapas ett engagemang som bör inne-
bära att projektet på ett effektivare sätt når
önskade miljömål. Projektmålet är att finna
nytänkande, som leder till en bra miljö samti-
digt som man tillfredsställer resursutnyttjan-
det.

Åtgärder för att uppnå målen skall formas
så att de är lokalt accepterade och att de fyl-
ler ställda miljökrav, men också ger en för-
bättrad landskapsbild till fromma för bofast
befolkning, besökande och inte minst flora
och fauna – den biologiska mångfalden. De
åtgärder som bör vidtas kommer att faststäl-
las under arbetets gång då kostnader och
samhällsnytta presenterats.

I uppdraget att vara nationellt pilotprojekt
ingår att testa och utvärdera förutsättningar
för bred samverkan i ett avrinningsområde.
Inom Projekt Örsbaken skall 13 kommuner
och tre län samverka. Så också alla process-
ägare i avrinningsområdet. Målet är ett effek-
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Figur 1.
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tivt miljöskydd. För att nå målet skall projek-
tet initiera och stimulera till konkreta samar-
betsprojekt som anger lösningar för de admi-
nistrativa rutinerna i ett avrinningsområde,
så att beslut om åtgärder för att erhålla ett
effektivt miljöskydd enklare kan nås.

Projekt Örsbaken skall arbeta för att ekono-
miska resurser sätts in där de har optimal ef-
fekt. Samverkan skall alltså syfta till att se
avrinningsområdet som en helhet där den
hydrologiska och geografiska strukturen gäl-
ler – inte samhällsstrukturen. Samverkan
skall dessutom etableras med universitet,
högskolor, myndigheter, organisationer, nä-
ringsliv och intressegrupper – allt i syfte att
tillföra projektet så tillförlitliga beslutsunder-
lag som möjligt.

Projektutformning
I nuläget finns allmänna uppfattningar om
både miljömål och vad som bör vidtas. Miljö-
målen kan exempelvis vara: klart vatten, inga
giftalger, stor fisktillgång, ingen syrebrist.
Dessa mål representerar bitvis motstående
intressen. Stor fisktillgång går exempelvis inte
ihop med klart vatten.

Arbetsgången blir därför att kartlägga na-
turliga och mänskliga inverkansprocesser
(utsläpp, läckage, nedfall etc.) och den miljö-
status som finns i områdets alla delar. Detta
innebär kartläggning av gödningsnivå, före-
komst av alger och annan vegetation, syreför-
hållanden, grumlighet, fiskförekomst, inver-
kan på badvattenkvalitet, fågel- och djurliv.

Den vattenmiljö med alla dess parametrar,
som finns i systemets olika delar samman-
ställs systemmässigt så att dess karaktäristik
kan förklaras till sin orsak och verkan. Pro-
cessägarna identifierar tillsammans vilka pro-

blem och möjligheter som finns i områdets
alla delar, vilken ytterligare kunskap som be-
hövs om de naturliga och mänskliga inver-
kansprocesserna samt om den aktuella miljö-
statusen. Processägarna får diskutera lokala
miljömål och tänkbara generella åtgärder.
Myndigheter fungerar därigenom som boll-
plank. I processen är syftet att lyfta fram alla
aktörers kunskap och perspektiv, att undvika
destruktiva grupprocesser samt att hantera
konflikter.

Varje tänkbar åtgärd analyseras vad avser
miljöförändring och resursåtgång med hän-
syn till alla intressen. Processägarna får där-
efter ange de mera preciserade miljömålen
baserade på kostnad och nytta för varje en-
skild åtgärd. Målen fastställs och uppfylls.

Det bör tilläggas att arbetet därmed inte är
slutfört. De övergripande miljömålen föränd-
ras liksom kostnader och effekter av olika
tänkbara åtgärder. Därför bör processen stän-
digt ses över.

Slutsats
Arbetet inom Projekt Örsbaken har redan lett
till ett ökat engagemang hos processägare
inom avrinningsområdet. Vetskapen om att
markägarna själva kan avgöra vad som behö-
ver åtgärdas kommer att ha bättre förutsätt-
ningar att nå fram till en god vattenmiljö än
det som traditionellt miljöarbete hittills har
åstadkommit.

En väsentlig uppgift att lösa är att forma
begripliga mål för de olika vattendragen. Det
kan vara goda villkor för fågel- och djurliv,
fiskförekomst m.m.

På det nationella planet skulle ett miljömål
kunna vara att Sverige år 2005 är självförsör-
jande i kräftproduktion.



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 138:2, 1999

57

Hur är läget i vattendragen?

Miljösamverkan i vattenvården
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Riksdagsledmot
Riksdagen
Stockholm

Vattenutredningen

För drygt två år sedan blev jag tillfrågad om
jag ville ta mig an ett uppdrag som särskild ut-
redare. De uppgifter som jag i huvudsak skul-
le utreda och om möjligt lämna förslag till lös-
ning på var:

* att utarbeta ett förslag till ett administra-
tivt system för avrinningsområdesvis han-
tering av vattenknutna miljö- och resursfrå-
gor.

* att klargöra förutsättningarna för att tilläm-
pa miljösamverkan mellan jordbruket och
andra i ett delavrinningsområde.

Det var med både glädje och förväntan
men även en viss bävan som jag tackade ja till
det förtroende som visades mig.

Glädje och förväntan – därför att jag skulle
få tillfälle att leda ett arbete som många, och
inte minst då limnologerna, under en mycket
lång tid frågat efter.

Bävan – därför att det alltid är svårt att gå
in i en befintlig och väl inarbetad struktur
med förslag till förändringar och nya sätt att
hantera och lösa uppgifter. Hur öppna vi än
må vara för nytänkande har nästan alla män-

niskor en sorts försvarsmekanism som får
oss att starkt ifrågasätta förändringar i den
egna organisationen. Skulle vi inte redan arbe-
ta med maximal effektivitet?

Under det första halvåret av den knappa
tid som totalt ställts till mitt förfogande kom
jag att inrikta mitt arbete mot den övergripan-
de administrativa strukturen. Jag strävade
under denna tid efter att hitta de förändring-
ar som krävs för att vi skall kunna övergå till
en avrinningsbaserad hantering av vattenfrå-
gorna. Samtidigt var min ambition att i så liten
omfattning som möjligt föreslå förändringar
i den nuvarande kommunala och länsvisa
strukturen. Dock var jag mycket bestämd på
den punkten att denna gång skulle miljön sät-
tas i första rummet. Mina förslag skulle alltså
bidra till att vi kan få en slagkraftig och hand-
lingsinriktad administration. Inte bara ett fo-
rum för erfarenhetsutbyte och diskussion.
Därmed inte sagt att detta inte krävs. Olika
former av sådana kontaktytor är mycket vä-
sentliga för ett framgångsrikt arbete med mil-
jöfrågorna, men det krävs också att det finns
en tydlig ansvarsfördelning och att det klart
framgår vilka organ, som vid behov, kan fatta
nödvändiga och avgörande beslut i dessa frå-
gor.
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Vad jag fann hoppfullt i detta inledande ar-
bete var den genomgående positiva attityd
som jag möttes av. I stort sett alla som jag ta-
lade med var övertygade om att vattenfrågor-
na inte kan hanteras på ett fullgott sätt inom
dagens befintliga administrativa system och
gränser.

Under arbetets gång kom även EU-kommis-
sionen att presentera ett förslag till ramdirek-
tiv för vatten, vilket för närvarande behandlas
i ministerrådet. Om man kort skall samman-
fatta innehållet i förslaget till ramdirektiv, så-
som det ser ut idag, är det några punkter som
jag tycker är viktiga att lyfta fram.

Först och främst är det den övergripande
inställningen till den administrativa indelning-
en av ett land, nämligen att:

* Varje land skall, baserat på avrinningsom-
råden, delas in i avrinningsdistrikt.

* För varje distrikt skall sedan lämpliga ad-
ministrativa arrangemang, inbegripet ut-
nämnandet av lämpliga behöriga myndig-
heter, genomföras.

De utnämnda distriktsmyndigheterna skall
därefter:

1.
* Analysera distriktets karaktär och de

mänskliga aktiviteternas inverkan på yt-
och grundvatten.

* Utgående från analysen fastställa miljökva-
litetsmål med därtill kopplade miljökvali-
tetsnormer för såväl dricksvatten som för
vatten i övrigt.

* Upprätta program, eller planer om man så
vill, i syfte att uppnå de för distrikten upp-
satta målen och normerna.

I ansvaret som läggs på avrinningsdistrik-
tens myndigheter ligger alltså att ta ett hel-
hetsgrepp från analys av miljösituationen till
att definiera de åtgärder som krävs för att en
god vattenkvalitet skall kunna uppnås.

2.
* Genom avgifter på nyttjandet av vatten

säkerställa en fullständig självkostnads-
täckning för de tjänster som tillhandahålls
för vattenanvändning så att allt vatten-
användande fullt ut bekostas av använda-
ren. I detta ligger också klart uttalat de fak-
tiska miljö- och resurskostnader som vat-
tenanvändningen ger upphov till.

Vad jag i detta sammanhang finner mycket
intressant och som jag starkt välkomnar är att
kommissionen här framhåller att detta ses som
en konsekvens av principen om att förorenaren
betalar, samt att kommissionen vidare trycker
på att inte bara punktkällorna utan även de dif-
fusa källorna omfattas av den lagstiftning som
följer principen att förorenaren betalar.

I övrigt läggs en hel rad uppgifter på distrikts-
visa myndigheterna, som exempelvis att:

* Upprätta register för skyddade områden.
* Upprätta och genomföra program för över-

vakning av vattenkvaliteten och statusen i
de skyddade områdena.

Självfallet har jag tittat en hel del på försla-
get till ramdirektiv då jag utformat mina egna
förslag. I den mån det varit möjligt har jag
också försökt anpassa mina förslag så att de
innebär att vi kan uppfylla kraven i ramdi-
rektivet.

Den 23 juni i år överlämnade jag ett delbe-
tänkande till miljöminister Anna Lindh. I be-
tänkandet föreslår jag att Sverige skall indelas
i ungefär 10 avrinningsdistrikt där varje di-
strikt består av ett antal avrinningsområden.
Inom varje distrikt bör en fristående enhet på
en av i distriktet ingående länsstyrelser utses
till ansvarig myndighet för vattenfrågorna.

Viktiga uppgifter för avrinningsmyndighe-
terna blir att beskriva och analysera sina res-
pektive distrikt och utgående från för distrik-
tet uppsatta miljökvalitetsmål ta fram åt-
gärdsplaner för hur miljökvalitetsmålen skall
kunna uppnås.
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Miljökvalitetsmålen skall fastställas av re-
geringen och bör i stor utsträckning bestå av
miljökvalitetsnormer men även andra mer
beskrivande bitar kan ingå i målet.

Jag pekade i delbetänkandet även på att
länsstyrelserna inom distriktet borde samver-
ka kring miljöprövning m.m. i syfte att det
bara skall finnas en prövningsenhet per di-
strikt. Detsamma bör även gälla för kommu-
nerna inom landets 119 huvudavrinningsom-
råden.

För att finansiera mina förslag, vilka helt
klart innebär en ambitionshöjning av arbetet
med vattenfrågorna, föreslog jag att en avgift
på utsläpp av förorenat vatten skall införas.
Det är dock viktigt att komma ihåg att mina
förslag med stor sannolikhet också innebär
besparingar inom vissa områden. Dessa be-
sparingar skall i första hand användas för att
finansiera den merkostnad som kan fås inom
andra områden. Jag återkommer längre fram
till avgiften.

3.
Efter det att delbetänkandet presenterats har
mer eller mindre kraftiga invändningar förts
fram mot mitt förslag. Detta är för mig lite för-
vånande mot bakgrund av den positiva atti-
tyd som mötte mig, främst i början av men
även i slutet av den tid som jag arbetat med
dessa frågor. Helt förvånad är jag dock inte.
Jag befarar nämligen att det vi nu har framför
oss åtminstone till viss del är ett utslag av det
jag bävade för, nämligen rädsla för föränd-
ringar och därtill revirtänkande.

Om invändningarna avser innehållet i för-
slagen och det därtill finns en konstruktiv
anda i invändningarna välkomnar jag dem.
Det finns inget förslag som inte kan göras
bättre. Om det däremot är ett utslag av just
revirtänkande och stelbenta låsningar till en
befintlig och därmed välkänd situation anser
jag det mycket beklagligt.

Skall vi kunna gå vidare i arbetet med vat-
tenfrågorna och hitta konstruktiva lösningar
på hur vi bäst kan hantera dem, oavsett nuva-

rande administrativa gränser, krävs att vi lös-
gör oss från allt som har kopplingar till våra
egna eller vår organisations högst privata
önskemål. Om vi inte är öppna för att överge
gamla och invanda mönster, i syfte att finna
lösningar som är anpassade till dagens situa-
tion, och om vi inte är beredda att först och
främst arbeta utifrån de förutsättningar som,
oavsett om vi vill det eller ej, råder ute i vat-
tendragen blir det enligt min mening mycket
svårt för oss att förändra dagens arbete med
vattenfrågorna. Ett förändringsarbete som jag
bedömer som helt nödvändigt.

Jag är personligen fortfarande helt överty-
gad om att en avrinningsområdesbaserad slag-
kraftig och beslutsför vattenadministration är
det enda långsiktigt hållbara sättet att hantera
dessa frågor. Alla andra lösningar kommer en-
ligt min uppfattning att på sikt visa sig vara
suboptimeringar. Kortsiktigt och kanske eko-
nomiskt smakfulla men ändå ej tillfyllest i ett
arbete mot en god och stabil vattenkvalitet.

Efter sommaren har jag kommit att helt in-
rikta mitt arbete mot det som i direktiven kal-
las för miljösamverkan. Det vill säga lokala
former av samverkan olika aktörer emellan i
syfte att på olika sätt uppnå störst miljöför-
bättrande effekt och detta till en så låg kost-
nad som möjligt. Jag har besökt och studerat
en rad olika samverkansprojekt. Projekt där
engagerade och förhoppningsfulla människor
gjort sitt yttersta för att lösa de påtagliga mil-
jöproblemen i sin egen omgivning.

När man blir medveten om den styrka och
den målmedvetenhet som finns ute i vårt
samhälle när det gäller att finna lösningar på
miljöproblemen känner i varje fall jag en viss
förtröstan. Kan vi bara ge människorna runt
om i vårt land möjlighet att få påverka arbetet
med miljöfrågor, lyssna på deras invändning-
ar mot etablerade lösningar och ta till oss
deras förslag till nyskapande kreativa lösning-
ar har vi kommit en bra bit på väg mot det
slutliga målet, nämligen en god och långsik-
tigt hållbar miljö. Detta gäller inte bara vatten-
frågorna utan alla möjliga miljöfrågor.
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Vad jag i detta arbete blivit uppmärksam
på är det ständiga behovet av lokalt anpassa-
de lösningar. Lösningar som tar sin utgångs-
punkt i de speciella förutsättningar som var-
je liten del av vårt land har och där åtgärder-
na anpassas till just dessa förhållanden. En
sådan anpassning kan inte uppnås med för
hela landet generellt meddelade föreskrifter
och långtifrån alltid med tillståndsbeslut där
villkoren i stor utsträckning uppfyller de all-
männa uppfattningarna om vad som bör före-
skrivas för den aktuella typen av anläggning.

Skall vi kunna vidareutveckla tanken bak-
om miljösamverkan och ta till vara alla dessa
människors engagemang krävs en frihet från
gällande regleringar där vi i stället öppnar för
möjligheten till lokala lösningar. Detta skulle
till viss del kunna uppnås med en större möj-
lighet att medge dispens från dagens gällande
reglering i utbyte mot alternativa åtgärder.
Dock krävs då att det finns en möjlighet för
samhället att styra mot och kontrollera resul-
tatet av det lokala arbetet.

Det förslag till införande av miljökvalitets-
normer som redan finns med i förslaget till
miljöbalk samt även mina egna förslag till
upprättande av miljökvalitetsmål är två av de
instrument som krävs för en sådan målstyr-
ning.

Vad jag vidare tror krävs är att vi är öppna
för en anpassning av dagens miljöstöd så att
stöd kan betalas ut även till samverkansgrup-
per och inte bara till enskilda. Vidare krävs
det att kraven för utbetalning av stöd utfor-
mas med en sådan grad av flexibilitet att det
i de enskilda fallen är möjligt att frångå da-
gens något strikta generella regler i syfte att
stödja de mest lovande projekten och där-
med förhoppningsvis uppnå störst effekt i
förhållande till insatta medel.

Jag tror slutligen att vi måste vara beredda
att åtminstone initialt omfördela medel mel-
lan dem som påverkar vattenkvaliteten på så
sätt att åtgärder kan vidtas och finansieras
där de är som mest angelägna och där de gör
störst nytta oavsett de lokala ägarförhållan-

dena. Jordbrukare i samverkan bör exempel-
vis kunna byta åtgärder mellan jordbruken
och gemensamt kunna finansiera åtgärder
som anläggande av artificiella våtmarker
utanför den egna fastigheten. Bidrag bör även
kunna ges till samverkansprojekt där riskta-
gandet är stort men där åtgärden om den är
lyckosam anses som så angelägen för samhäl-
let att den bör prövas.

Jag har också kommit till insikt, vilket nå-
got strider mot mina direktiv, om att miljö-
samverkan inte bara är en fråga för jordbruka-
re. På lång sikt bör alla som inom ett avrin-
ningsområde påverkar vattenmiljön samar-
beta kring de åtgärder som krävs för att upp-
nå en god vattenkvalitet. Det är helt rätt att
påbörja detta arbete i grupper av jordbruka-
re men så fort som möjligt bör även skogs-
bruk och större punktutsläpp av närsalter
t.ex. från kommunala reningsverk, omfattas.

Jag vill också trycka hårt på att i stort sett
all miljösamverkan har sin egen speciella del
och utformning, ingen är den andra lik. Skall
miljösamverkan ha en framtid får vi inte för-
söka stänga in den i strikta definitioner utan
istället vara öppna för att det hela tiden kom-
mer att dyka upp nya former och sätt att sam-
arbeta som bör ges status av miljösamverkan
och därmed även ges möjligheter till dispen-
ser och miljöstöd enligt vad jag redan sagt.

Det som jag nu sagt om miljösamverkan,
dess fördelar samt behovet av en anpassning
av gällande lagar och bidragsnormer har jag
tagit upp i mitt slutbetänkande som jag över-
lämnade till miljödepartementet den 31 okto-
ber i år. I slutbetänkandet tar jag även upp frå-
gan om vattenavgifter. Vad jag slutligen kom-
mit fram till är att inte bara utsläpp av förore-
nat vatten utan även uttag av vatten och ut-
nyttjande av vatten för kraftframställning bör
avgiftsbeläggas med en mijörelaterad avgift.
Med uttag av vatten avser jag även uttag för
bevattningsändamål. Avgiften bör enligt min
mening vara tudelad. Dels skall det vara en
för landet generell avgift som skall bekosta
den ambitionshöjning av arbetet med vatten-
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frågorna som mina förslag innebär. Dels skall
det vara en avgift som beräknas och återförs
distriktsvis. Denna distriktsvisa avgift skall
beräknas utgående från de inom distriktet
angelägna åtgärder som behöver genomföras
för att uppnå en god vattenkvalitet men vilka
inte kan föreskrivas med stöd av gällande reg-
lering. Som exempel kan man här nämna åt-
gärder som inte bedöms som ekonomiskt
rimliga att föreskriva. Genom återföring av
avgiften får man alltså en gemensam finansie-
ring av och därmed ett genomförande av åt-
gärder som annars inte skulle komma till
stånd. Återföringen kan exempelvis ske efter
ansökan från berörda intressenter och för
specifika projekt.

Avgiften som jag föreslagit är alltså inte ett
styrmedel eller en skatt, det är en avgift och
skall därför oavkortat gå tillbaka till arbetet
med vattenfrågorna. Dels centralt vad gäller
finansieringen av den allmänna ambitionshöj-
ningen, dels distriktsvis vad gäller finansie-
ringen av angelägna åtgärder. Avgiften skall
avse såväl stora som små punktkällor samt
även de diffusa källorna som i jord- och skogs-
bruk. Avgiften skall inte heller få bli så stor att
den blir betungande för enskilda eller så att
företagens lönsamhet äventyras.

5.
Som tredje uppgift skulle jag undersöka möj-
ligheten att påbörja försöksverksamhet med
syfte att skaffa erfarenheter av nya admini-
strativa system.

Som jag redan sagt har jag besökt en rad
olika samverkansprojekt, alla lika intressanta
och lovande. Valet av försöksprojekt har där-
för varit mycket svårt. De projekt som jag
slutligen valt att gå in och stötta är sådana
som jag bedömt som extra lovande vad gäller
möjligheterna att pröva och vidareutveckla
mina förslag och ideer i betänkandena.

* Inom Nyköpingsåns, Särtaåns och Kilaåns
avrinningsområde har man startat upp vad
man kallar projekt Örsbacken, ett projekt

där samverkan kommer att prövas på så-
väl lokal som på kommunal och regional
(läns) nivå.

* Inom Mässingboåns-Brunnsjöns avrin-
ningsområde kommer en redan påbörjad
lokal samverkan mellan jordbrukare att vi-
dareutvecklas i syfte att minska läckaget av
närsalter så att Brunnsjön kan återställas i
badbart skick.

* Inom Emåns avrinningsområde kommer
man att inom ramen för det redan påbörja-
de Emåprojektet att ta fram områdesbe-
skrivning, miljökvalitetsmål och åtgärds-
planer enligt vad som föreslagits i EU:s
ramdirektiv för vatten. Alltså en tes av ram-
direktivet.

* Inom Genevadsåns avrinningsområde
kommer man att i form av ett strategispel
genomföra en test av vad anförandet av
miljökvalitetsnormer och en avrinnings-
områdesbaserad administration kan med-
föra för möjligheterna att förbättra vatten-
kvaliteten.

Frågor till Eva Eriksson
Herr Lars Aldén: Gunnar Andersson och Eva
Eriksson talade mycket om sista änden av
kedjan och Anders Karlsson sade varför. Jag
är bonde alldeles intill Kiladalen. Jag frågar
mig ett stort Varför? Man mäter utloppet och
hittar kväve i ett täckdikesöga. Men börjar vi
i andra änden får vi se. För några år sedan
hörde jag en uppgift om att E4 band lika
mycket kväve per löpmeter och år som vi läg-
ger på ett ha vete. Vart tar det vägen? Jag tror
att jag har ett svar. Om man går ut och jagar
och har en granplantering i närheten så är
toppskotten väl så långa som bösspipan. Sko-
gen har aldrig växt så som den gör just nu, i
synnerhet vid E4. Regnar det så klarar sig trä-
den där men är det en lång torr sommar då
dör granarna i västliga lägen lite varstans. Vi
bönder får skulden för väldigt mycket som
inte vi är skyldiga till, utan det kommer upp-
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ifrån. Innan ni ger er på oss konstatera vilken
”input” vi hade. Jag tror vi får lov att göra så
för det här är inte lätt. Om vi friserar vårt av-
lopp lite grand är det ingenting mot vad som
droppar ned över oss. Jag kan rekommendera
en liten tidskrift som heter KSLAT nr 3:1996,
”Kväve och fosfor i mark och vatten – en
ödesfråga inför 2000-talet” som alltså ingår i
akademiens tidskriftsserie. Läs den skall ni få
se! Kiladalen motsvarar ett homeopatiskt till-
skott som man jämför med nedfallet över
Östersjön.

Riksdagsledamot Eva Eriksson: Jag har läst
den där skriften och det var väl det som för-
anledde mycket av de förslag som jag lade.
Jag har gjort precis det Du säger för jag har
inte beskyllt jordbruket. Jag är bonde själv
och kände mig frustrerad också av det, men
det är inte samma sak som att jordbruksföre-
taget inte har någon skuld i det hela. Det är
därför Anders Karlsson presenterar den här
modellen där alla intressenterna skall vara
med. Där är Vägverket en av dessa så det är
viktigt det Du säger. Men det är också viktigt
att komma ihåg att inom de andra område-
na måste man också ta fram forskning och
kunskap.Vi vet mycket om jordbrukets kväve-
läckage. Vi vet mycket om jordbrukets an-
vändning av handelsgödsel och naturgödsel,
men det finns brister i vår kunskap och därför
tycker jag det är viktigt att man tittar på ett
sådant här projekt och har alla intressenter
med.

Herr Lars Aldén: Där är vi helt överens, men
läckaget från ekologiskt jordbruk? Då är fråge-
tecknet både stort och tjockt.

Riksdagsman Eva Eriksson: Ekologiskt jord-
bruk är intressant. Ekologi är ju att bruka jor-
den och varje gång man brukar jorden händer
det någonting och det är klart att ekologiskt
jordbruk är inte fritt från läckage, och jag har
inte hört någon säga det. Det är vi också över-
ens om.

Lantmästare Carl Wachtmeister: Du säger här
angående avgifterna att de skall gå tillbaka till
näringen. Som jordbrukare så tror jag inte rik-
tigt på det. Det är ofta så att vissa avgifter som
drabbar jordbruket skall återgå till näringen
men vi vet ju hur det blir. Vad tror Du som
politiker? Är det rimligt att tro att pengarna
kommer att återföras eller hamnar de i skat-
tekistan?

Riksdagsledmot Eva Eriksson: Ja om man inte
hittar ett avgiftssystem som man lägger på
den regionala nivån. Det blir ett nytt sätt att ta
ut avgifter i Sverige som skall återgå. Tar man
in det som en vanlig avgift till statskassan, då
blir det som det är idag, och då skall man inte
ta ut någon avgift därför att då är det en ny
skatt. Då ser jag Björks utredning framför mig.
En del till i ryggsäcken. Det är inget värde i det
därför att då skall man varje gång man skall
göra en åtgärd i ert område eller i Laholm
ansöka om pengar för att kunna göra åtgär-
der. Det är ingen mening med något nytt mil-
jösamverkansystem eller en administration
om de inte finns där företagaren finns; en
småföretagare på träsidan, en jordbruksföre-
tagare eller något annat företag i området
som påverkar läckaget. Enligt mitt perspektiv
är det nödvändigt att hitta det här avgiftssy-
stemet på den nivån annars skall man inte in-
föra det.

Laboratoriechef Stellan Hamrin: Den här frå-
gan om Vägverket är intressant. Det är ju så
att biltrafiken är syndaren och inte Vägverket.
Den står ju för en väsentlig del av kväveut-
släppen i Sverige. Det vet vi alla. Eftersom vi
har politiker här kan jag inte avhålla mig från
att ställa den här frågan. Det är väldigt lätt
åtgärdat att sänka hastigheten på vägarna.
Där tycker jag politikerna har ett ansvar. Det
är en impopulär åtgärd, men det är en effektiv
åtgärd. Där skulle jag vilja se att våra politiker
samlades för vi kan åtgärda en del av de pro-
blemen till i morgon.

E. Eriksson
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Riksdagsledamot Eva Eriksson: Det här med
att sänka hastigheten skall jag ta med Peter
Weibull-Bernström ute i korridoren sedan. Jag
tänkte föreslå höjd bensinskatt.

Herr Carl Olof Tamm: Det har ju talats myck-
et om vad jordbruket åstadkommer här sär-
skilt i fråga om kväve och fosfor och det är ju
temat här idag. Som några har varit inne på så
gäller det att titta även på andra källor och
orsaker och då räcker det inte med att man
har långa serier av vad som händer i vatten-
dragen. Det är väldigt bra att det finns sådana
långa serier men de talar bara om slutresulta-
tet. Vi hörde nyss om vägarna här att motor-
trafiken svarar för en mycket stor del av det
atmosfäriska nedfallet. Där finns också serier
över hur det atmosfäriska nedfallet har ökat
under de senare decennierna. Delvis är det
modellberäkningar, men i stort sett finns reel-
la observationer bakom. Det jag egentligen
skulle vilja säga är, att visserligen rinner det
inte mycket kväve från skogsmarken jämfört
med vad som rinner från jordbruket, men vi
har en inbyggd bomb här så till vida, att i var-
je fall i södra Sverige, närmar sig skogsmar-
ken vad vi kallar kvävemättnad, och då kan
det rinna ganska mycket. Jag tänkte nyss på
Saxån som bl.a. får vatten från Söderåsen och
där har man mätt kväve i små avrinningsom-
råden. Kvävet från atmosfären kommer dels
som ammoniumkväve, dels som nitratkväve
och om jag minns rätt så är det så att nitrat-
kvävet rinner i stort sett tvärs igenom. Det är
inte säkert att det är riktigt samma kväve men
det rinner ut ungefär lika mycket nitratkväve
som det kommer in, och det betyder då att
den andra halvan av kvävet, ammoniumkvä-
vet, lagras upp i systemet men frigörs om
man hugger ner skogen. Vi närmar oss då kan-
ske en punkt där kvävet omvandlas till nitrat
även i den sura skogsmarken så att det rinner
tvärs igenom. Då blir skogsmarkens bidrag till
vattendragen ganska stort eftersom skogs-
marken är omfattande, bortsett från det här
rika Skåne. Sverige består ju till mycket stör-

re del av skog än av åkermark och där har vi
en bomb som, om man inte kan minska kvä-
venedfallet, kväveutsläppen, till en rimlig nivå
så kommer det att bli tråkiga följder för i var-
je fall Sydvästsveriges ekologi inom en inte
helt oöverskådlig framtid.

Lantmästare Jan-Axel Roslund:  Jag vill fråga
Eva Eriksson om Din utredning gick på remiss
och om idén med en ny vattenadministration
blir nedlagd eller fortsätter, i och med att Du
har lämnat det här? Det är viktigt att man fort-
sätter det här arbetet. Jag kan väl säga det att
vi har bildat en grupp i Skåne som heter
”Öresunds kust- och våtmarkprojekt” där
bl.a. Peter Weibull-Bernström är initiativtaga-
re. Där ingår Länsstyrelsen med Gunnar An-
dersson och Helén Rosengren från LRF. Jag
anser med bestämdhet att vi skall fortsätta
det arbetet och man skall kanske samla inte
bara vattendragen utan också fiskevårdsom-
rådesföreningarna till ett gemensamt arbete i
både Skåne och Blekinge. Det här började ur-
sprungligen i Öresund med hänsyn till kon-
takten med Danmark och med hänsyn till att
söka EU-bidrag. Det här arbetet är inte slut-
fört på något sätt, utan vi kommer att fortsät-
ta med det. Hur stora möjligheter har vi att få
hjälp uppifrån med det här arbetet?

Riksdagsledamot Eva Eriksson: Det förslag
som jag har lagt till regeringen är ju att man
skulle ha en delegation som jobbar med sam-
ordning av vattenfrågorna, vattenvårdsför-
bundens arbete ute i de enskilda projekten,
och för att följa upp dem samt för att ha en
pott med pengar så att man kan se vilka åtgär-
der man behöver göra och se till att det fun-
gerar. Jag hoppas att det i den miljöproposi-
tionen som kommer i vår kommer att finnas
en sådan. Jag vet också att Naturvårdsverket
kommer att arbeta en del med vattenfrågor-
na. Jag tror att det är oerhört viktigt. Annars
blir det ingenting av det om man inte har den
här övergripande delegationen. Partipolitiskt
arbetar jag med andra frågor, men jag kom-
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mer naturligtvis inte att lämna de här frågor-
na. Inte förrän jag vet att regeringen har gjort
det som den skall.

Jag tror att det här med skogen också är en
viktig fråga. Det är en brist att man inte har
tittat på skogen mer djuplodande och jag
hoppas att man kommer att göra det nu.
Framför allt det som kommer att hända nu
när vi skall ta ut mer ur skogen som biobräns-
le och annat.Vad kommer det att få för konse-
kvenser? Hur skall man återföra näringen?

Skogsmästare Thure Gabriel Bielke: Jag note-
rar med tillfredsställelse att utredningen ef-
tersträvar kostnadseffektiva åtgärder. Då kan
man tänka sig det här i två nivåer. Om vi säger
att nivå ett är tillrinningsområde. Skulle en
enskild kommun, kanske en av tio, kunna
tvinga markägaren att utföra åtgärder för att
minska utsläpp? De andra kommunerna gör
inga åtgärder och de mätbara effekterna blir
noll eller blygsamma. Sedan kan man höja det
här till nivå två, Östersjönivån dvs. att Sveri-
ges markägare sätter in sina pengar här för att
göra åtgärder kanske tvingade av resp. kom-
mun. Men inga andra länder, kanske speciellt
inte länderna österut, vidtar några åtgärder
och då kan man tänka sig 10-15 år senare att
man inte har nått någon mätbar effekt på Ös-
tersjön. En liten reflektion som man kan ha
med sig härifrån tycker jag skall vara – är det-
ta en kostnadeffektiv lösning på Östersjö-
nivå?

Riksdagsledamot Eva Eriksson: Det är riktigt
det Du säger att konsekvenserna kanske kan
bli det. Därför är det viktigt det samarbete vi
har med Baltikum och de andra östdemokra-
tierna. Inom demokrati- och miljöarbete är
det här en del i arbetet. Vattenfrågorna mås-
te komma högt upp på agendan. Man kan inte
skylla varken på Sverige eller några andra län-
der. Det är nödvändigt om vi skall klara pro-
blemet med Östersjön. Det finns andra pro-
blem också t.ex i Västerhavet.

Herr Hans Ackefors: Jag skulle vilja göra re-
klam för det stora symposium som vi har i
Portugal i Algarve strax efter midsommar
1998, där vi har praktiskt taget samtliga euro-
peiska länder med oss. Det gäller insjövatten
och där vi tar upp en mängd frågeställningar
t.ex. Polluter Pays Principal. Jag är amatör
inom sötvattensidan men vi har en internatio-
nell expertgrupp och reser runt och diskute-
rar ”coustal management” med olika länder.
Ett av de stora problemen är kväveutsläpp,
men utsläpp överhuvud taget av närsalter.
Det senaste mötet hade vi i Esbjerg. I området
från Esbjerg och ned till tyska gränsen har
man varit framgångsrik med åtgärder såvitt
jag förstår. Man har försökt att reparera bön-
dernas skador som en gång i tiden vid Waden-
see grävde ut alla åar och bäckar som gick till
på den danska sidan. På så vis fick man ett
väldigt utflöde av närsalter till havet. Nu har
man flygfotograferat hela det här området
och man har med EU-pengars hjälp lyckats
återställa de gamla strömfårorna på de sju
största floderna på dansk sida som leder till
Wadensee. Det verkar vara ett mycket fram-
gångsrikt projekt som man har bedrivit där
nere.

Christine Jakobsson, JTI: Jag tänkte berätta lite
grand om Baltic 21. Det är ett stort arbete
som gäller sju olika sektorer som pågår för
närvarande. Jordbruk betraktas vara den vik-
tigaste. Övriga sektorer är skog, energi, indu-
stri, fiske, turism och transport. Alla sektorer
har precis slutfört det första steget och har
skrivit sina rapporter. Nu är det förhandling-
ar på högre nivå. I juni skall det undertecknas
av utrikesministrarna och sedan är det me-
ningen att det här skall betyda mycket just för
Östersjön och alla elva länderna kring Öster-
sjön. Jag har medverkat i jordbrukssektorns
arbete. En av de åtgärder som vi föreslår, som
vi tror kan vara av mycket stor betydelse, är
att arbeta just inom avrinningsområden och
demonstrationsavrinningsområden med de-
monstrationsgårdar. Utbildning och informa-
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tion blir naturligtvis också en viktig uppgift.
Det finns många fler åtgärder för det här är
även landsbygd i lite större perspektiv så det
gäller även infrastruktur och sociala aspekter,
men ändå med tyngdpunkt lagd på jordbruk
och miljösidan. Det här kommer att publice-
ras i Helcoms serie.

Herr Göte Bertilsson: Vi har inlandsvatten som
nämns i dagens rubrik och vi har Västerhavet
och vi har Östersjön. Vi har hört att Ringsjön
har tillfrisknat rätt hyggligt i den miljö som
finns i Sydsverige i dag. Skånes vatten har åt-
minstone biologiskt blivit bättre och bättre.
Hur ser motivationen ut när det gäller proble-
men vi talar om mellan inlandsvatten och
hav? Är det huvudsakligen havsfrågorna och
hur mycket ligger på inlandsvatten?

Projektledare Anders Karlsson: Frågorna för
vår del i det yttersta är givetvis Östersjön,
men det stora är att engagera folk uppe i Ving-
åker och Hallsberg, så tror jag inte de känner
så mycket för att vi får bättre vatten nere i
våra fjärdar utan det är närmiljön som är en-
gagemanget och därmed blir det en positiv
effekt för helheten.

Agronom Arne Joelsson: Den klara signalen
från Eva Eriksson var ju: Upp ur hjulspåren,
arbeta inom och organisera er på avrinnings-
områden och i distrikt. Det tog lite tid att tän-
ka om där, men det har vi gjort. Tyvärr är det
så att när man nu läser i Justitiedepartemen-
tets promemoria om hur de regionala miljö-

domstolarna skall organiseras och hur pröv-
ningsmyndigheterna skall organiseras så kan
man fråga sig, blev det något exemplar av ut-
redningen över till justitiedepartementet? Jag
tycker att det är viktigt att följa upp det här,
för det blir i princip de gamla vattendomsto-
larna som blir miljödomstolar lite förstärkta
här och var och så kör man på i ”ullstrumpor-
na”. Det är viktigt att vi inte får en ny kall-
dusch när ramdirektivet för vatten kommer.

Riksdagsledamot Eva Eriksson: Det är väldigt
viktigt och är mycket intressant det Du tar
upp. Vi tog upp en fråga en gång i svensk
miljöpolitik – vilket är sektorsansvar – och
det är någonting som vi har glömt bort att
varje område har sitt ansvar för miljön och
även Justitiedepartementet bör ju tänka i de
här banorna. De har förmodligen inte fått nå-
got exemplar och de vet heller inte att vatten-
direktivet kommer även om det vore nödvän-
digt eftersom det faktiskt också är ett juridiskt
paket som man skall titta på. Vi har faktiskt
påpekat det för Miljödepartementet att man
bör ta den kontakten för att se vad det här får
för effekter. Man kan inte lägga ett förslag i en
miljöproposition i vår och sedan kommer
vattendirektivet lite senare, vilket skall be-
handlas i höst ihop med miljöpropositionen
och sedan finns det en annan organisation
som presenteras i miljöbalken när det gäller
domslut. Det går inte. Trovärdigheten för den
juridiska delen av miljöfrågorna blir ju urhol-
kad.
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Grödan i miljöarbetet

LENNART MATTSSON
Agr.dr
SLU, Avd. för växtnäringslära
Uppsala

Grödan spelar en central roll i all odling. Det
ligger i sakens natur. Att all odling också påver-
kar miljön där den bedrivs är lika självklart. En
del av denna påverkan är direkt hänförbar till
grödan medan en annan del verkar mera indi-
rekt genom åtgärder som odlingen föranleder.
Som exempel på direkt påverkan kan försur-
ning nämnas. Genom sitt näringsupptag verkar
grödan försurande på omgivningen. När vi till-
för växtnäring utnyttjas den olika av olika grö-
dor och vi får en indirekt påverkan på miljön.
I det följande skall en diskussion föras om kvä-
vegödsling och kväveupptag i korn och vilka
effekter balansen dem emellan för med sig.

Material och metoder
Resultaten baserar sig på 303 st fältförsök i
korn genomförda i hela landet (Mattsson,
1986). Nya försök anlades varje år och de
speglar sålunda ettårseffekterna, dvs. inga
ackumulerade effekter. Det innebär också att
förfruktseffekter och andra platsskillnader får
inflytande på resultaten. Urvalskriterier som
gällde vid val av plats var fastmarksjordar där
det odlats stråsäd året innan och där stallgöd-
sel normalt inte tillförs.

Åtta olika kvävenivåer, 0, 30, 60, 90, 120,
150, 180 och 240 kg N per ha jämfördes. Allt
kväve tillfördes på våren som N28 i samband
med sådd och brukades ner. Kärnskörd och
kvävehalt i kärnan bestämdes och mängden
upptaget kväve i kg per ha bestämdes. En
geografisk gruppering av försöken gjordes
enligt följande:

Region Län

Norr: Y, Z, AC, BD
Mellan: B, C, D, E, T, U, X, W
Väst: O, P, R, S
Syd: F, G, H, I, K, L, M, N

För varje område bestämdes en upptag-
ningskurva av kväve i kärnan vid stigande N-
gödsling. Utifrån regressionsekvationerna be-
räknades den kvävenivå där tillförsel och
bortförsel med kärnskörden var lika stora.

Resultat
När inget kväve tillfördes ger beräkningarna
en skattning på kvävemineraliseringen under
växtperioden. Den varierade mellan 38 och 43
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kg N per ha (figur 1). I tabell 1 har kärnskör-
dens storlek med 15 % vattenhalt införts, dels
vid jämviktsnivån när tillförsel och bortförsel
var lika stora, dels vid en antagen ekonomisk
gödslingsnivå för respektive region. Slutligen
har också kärnans kvävehalt vid de båda
gödslingsnivåerna beräknats på basis av upp-
tagen mängd och kärnskördens storlek.

Beroende på område låg nivån där tillförsel
och bortförsel med kärnan var lika stora mel-

Figur 1. Kväveupptag i kornkärna, kg/ha, i fyra olika regioner som funktion av kvävegödslingsnivån. Den
räta linjen markerar upptag lika med tillförsel.

lan 55 och 70 kg N per ha. Med det lägsta vär-
det för norr och högsta för syd.

Skillnaden mellan tillfört och bortfört kvä-
ve vid rekommenderade gödslingsnivåer är 8
till 16 kg. En första anblick säger att om tillför-
seln minskas i motsvarande grad får vi ett slu-
tet system. Men detta synsätt är inte korrekt.

För det första förutsätter det att gödsel-
överskottet är skiljt från annat kväve i marken
och ensamt bidrar till förlusterna som upp-
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står. I själva verket sker förluster från såväl
gödselkvävet som från den mångdubbelt
större organiska kvävepoolen i marken. Grö-
dan utnyttjar kväve från båda poolerna. En
minskad tillförsel förändrar därför inte nöd-
vändigtvis förlusternas storlek.

För det andra blir bilden helt annorlunda
när halmens och rötternas kväveupptag ock-
så tas med i beräkningarna. Grovt räknat är
denna mängd lika stor som den som finns i
kärnan. Den upptagbara mängden i marken
måste därför uppgå till ungefär 130 kg N per
ha vid normal gödslingsnivå och kanske 80 kg
vid utesluten N-tillförsel. Kväve i nedplöjd
halm och övriga skörderester återgår omsi-
der till den organiska N-poolen. På lång sikt
mineraliseras detta och kommer grödan till
godo, men det kan också gå förlorat.

Ungefär två tredjedelar av gödselkvävet
förblir antingen hela tiden i åkermarken eller
återbördas efter diverse äventyrligheter, som
Jansson (1966) uttrycker det, till den.

Det som händer ovan jord är också viktigt.
En sänkt gödsling från 90 till 70 kg innebär en
minskad skörd med ungefär 5 till 10 % eller 150-
200 kg kärna per ha. Samtidigt minskar pro-
teinhalten 3-4 %. Vid jämviktsläget när tillförsel
och bortförsel är lika stora ökar fortfarande
skörden med ca 10 kg per kg insatt kväve.

Allt för ofta betraktas endast växtnäring
och växtnäringsbalans med ett negativt syn-

sätt. De positiva sidorna, nämligen att växtnä-
ring är nödvändigt för produktionen, att växt-
näring i rätt tid, rätt mängd och på rätt sätt är
en garanti för bra produkter med tillfredsstäl-
lande tillgång måste få utrymme och finnas
med i debatten.

Sammanfattning
– En normalt gödslad kornskörd för bort 80-

85 % av tillförd kvävemängd.
– Vid en kvävenivå mellan 55 och 70 kg per

ha är bortförseln med kärnskörden lika
stor som tillförseln. Vid denna nivå ligger
skördarna 5-10 % lägre än vid ekonomiskt
bästa gödsling och proteinhalterna 3-4 %
lägre.

– Kvävemineraliseringen under växtperio-
den är 40 kg per ha.

Litteratur

Jansson, S.L. 1966. Vart tager gödselkvävet
vägen?

Växtnäringsnytt 22:3, 1-9.
Mattsson, L. 1986. Årsmån, jordart, förfrukt

etc avgör kvävegödslingseffekten?  Konsu-
lentavdelningens rapporter/Allmänt 83,
14:1-12:9.

Tabell 1. Kärnskörd av korn, kg/ha 15 % vatten, kvävemängd, kg/ha, och kvävehalt, % av ts, i kärnan i 4 olika
regioner vid allmänt rekommenderad gödslingsnivå och vid nivå där tillförsel är lika med bortförsel
i kärna

N-nivå N i N-
Rek tillf.= Skörd kärna, halt,

Region N-nivå bortf. kg/ha kg/ha %

Syd 90 4820 76 1,86
70 4630 70 1,78

Väst 80 4170 64 1,80
58 3870 58 1,76

Mellan 80 4080 66 1,90
61 3880 61 1,85

Norr 65 3720 57 1,80
55 3580 55 1,81
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Frågor till Lennart Mattsson

Herr Carl Olof Tamm: Jag har också sysslat en
del med avkastningskurvor för kväve men ock-
så för skog. Jag har också betraktat kväve som
ett produktionsmedel att få mer råvara ut ur
skogen, men jag har alltid i det sammanhang-
et försökt tillämpa någon sorts försiktighets-
princip, som man nu har börjat tala om i en hel
del andra sammanhang, nämligen att man inte
skall lägga sig på en optimalpunkt som rekom-
menderad nivå, utan att man av försiktighets-
skäl borde hålla sig under. Den viktigaste orsa-
ken till det är, i varje fall om jag förstår rätt för
jordbrukets del, att när vi gödslar vet vi inte
hur väderleken kommer att bli. Är det så att
man får ogynnsam väderlek så kanske skörden
varierar med 20 % eller kanske mer nedåt res-
pektive uppåt så att man vet inte förrän efter-
åt vilket som är rätt tillförsel. Får man inte på
det viset, om man alltid håller en konstant op-
timal nivå, onödigt stora förluster? Det beror
naturligtvis på hur man värderar olägenheten
av förlusten i förhållande till mertillskottet kvä-
ve. För att man skall kunna våga hålla sig på
den här höga nivån då måste man kontrollera
andra tillväxtfaktorer också. Om man har till-
gång till bevattning går det lättare. Kan man
tillämpa Torsten Ingestads odlingssystem kan
man uppenbarligen odla växter med mycket
små förluster och ändå väldigt hög produk-
tion, men det är relativt sällan man kan göra
det i fält.

Agr. dr Lennart Mattsson: Egentligen kan jag
bara instämma i vad Carl Olof Tamm säger för
att den här försiktighetsprincipen håller jag
helt med om, och den är ju delvis på väg in i
stor utsträckning i rådgivningen, genom att
man diskuterar t.ex. delad giva, vilket innebär
att man har möjligheten att komplettera och
att anpassa sig efter årsmånen.

Herr Göran Möller: Hur många år har försöket
med korn och upptagning vid olika kvävegivor
gått, dvs. när gödslades det? Det var ju 43 kilo

som togs upp, dvs. det har mineraliserats 43
kilo kväve och förr eller senare lär det ta slut
om du inte tillför någonting. Är det inte så?

Agr. dr Lennart Mattsson: Förr eller senare
kommer det naturligtvis att ta slut, men sam-
tidigt är den där frågan mycket intressantare
än vad Du kanske egentligen tänkte Dig. Det
är nämligen så att man hamnar på den här
nivån redan första eller andra året och sedan
ligger den kvar på den nivån mycket länge.
Den nedåtgående trenden som man gärna
föreställer sig när man tar bort kvävegödsling-
en helt och hållet är svår, för att inte säga
omöjlig, att verifiera i fältförsökssamman-
hang. Det här är ettåriga försök. Det är alltså
en ny plats varje år då det som vi lever på är
de 43 kilona från tidigare år. Men skulle vi
göra samma sak på samma fält i många år,
och det finns ju sådana experiment, så visar
det sig att det här skördebortfallet, jämfört
med optimal gödsling eller vad vi vill kalla
det, kommer mer eller mindre momentant
och sedan ligger det på den nivån lång tid
framöver.

Herr Lars Aldén: Det måste väl ändå bero på
vad det är för jord. Jag såg ett försök på Askov
som var startat 1896. Där sjönk kornskörden
år efter år och efter 15 år låg den på 1 500 kilo
per ha utom på en parcell där en häst hade
gjort på sig. För där var det en stor pyramid
några år, så han saboterade försöket.

Agr. dr Lennart Mattsson: Visst spelar jordar-
ten en viss roll, och mullhalten för det är ju
den som vi lever på. I de experiment vi har är
det en anständig mullhalt. Det var det kanske
inte på Askov.

Herr Lars Aldén: Där var sandjord och man
konstaterade också att mullhalten gick ned
till väldigt låg nivå.

Herr Olle Berglund: Jag hade förväntat mig att
vi skulle tala om olika grödors påverkan på
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kväveläckaget och när Du inte har gjort det,
så kanske Du inte är villig att svara på min frå-
ga. Hur ser Du på den s.k. ekologiska odling-
ens inflytande på kväveläckaget jämfört med
den konventionella?

Agr. dr Lennart Mattsson: Min personliga syn
på det hela är att de problem vi har med
kväveläckage är inte hänförbara i sig till han-
delsgödselanvändningen, utan det är odlings-
systemen och växtnäringscirkulationen, och
de är minst lika stora i ekologiskt jordbruk.
Det är bara det att Du tillför växtnäring i en
annan form. Svårigheten att bemästra läcka-
get är inte enklare i de sammanhangen snara-
re tvärt om.

Herr Olle Berglund: Då stämmer din uppfatt-
ning med min.

Riksdagsman Peter Weibull Bernström: Jag
hade samma fråga, men om jag utvecklar den
något – skulle Du ha någon uppfattning om
kväveläckaget från den där nollrutan där upp-
taget ändå var 43 kg. Det hade varit intressant
att se en sådan här studie kopplad till läcka-
ge också med lysimetrar. Men det har ni kan-
ske inte gjort?

Agr. dr Lennart Mattsson: Det finns inte i det
här sammanhanget, men det finns mätningar
i andra sammanhang och jag tror säkert att
Arne Gustafson har ännu mer kommentarer
omkring det. När man når intervallet 70-90 kg,
det är då läckagekurvan stiger. Dessförinnan
är den mer eller mindre horisontell.
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Är det möjligt att minska
kväveutlakningen?

ARNE GUSTAFSON
Professor
SLU
Uppsala
Fleischer, S & Joelsson, A.
Länsstyrelsen i Hallands län
Halmstad

Sammanfattning

Nationella och internationella överenskom-
melser och program för att minska belast-
ningen på omgivande havsområden har inte
nått sina mål inom utsatt tid. Halveringsmålet
för den antropogena kvävebelastningen är ett
exempel. Betydelsefulla byggstenar i sådana
program är ökad kväverening i kustnära re-
ningsverk och ändrad jordbrukspraxis. Dess-
utom är ökad kväveavgång i vattendragen
genom restaurering av våtmarker en möjlig-
het. En möjlig förklaring till att halveringsmå-
let ej uppnåtts kan vara att de mest effektiva
motåtgärderna visavi diffusa föroreningar
inte tillfullo implementerats, åtminstone inte
längs huvudvattendragen och nära kusterna
där de skulle vara mest effektiva. Det är där-
för betydelsefullt att återigen understryka att
det finns effektiva motåtgärder. En del verkar
snabbt medan andra verkar på längre sikt. Att
undvika överdosering av gödselmedel i växt-
odlingen är mycket betydelsefullt eftersom
utlakningen tillväxer kraftigt vid överdose-
ring. Överdoseringen behöver inte vara med-
veten utan kan bero på okunskap eller att

andra faktorer än gödsling begränsar tillväx-
ten. Fältförsök visar att höstråg eller rajgräs-
fånggröda i vårstråsäd kan minska utlakning-
en med upp till 75% enskilda år och 50% un-
der längre tid på lätta jordar i sydvästra
Sverige. I södra Sverige har våtmarksarealen
minskat kraftigt under de sista 150 åren (mer
än 90%) genom om- och nydikningar. I ett ny-
ligen avslutat våtmarksprojekt visade budget-
beräkningar på den stora betydelsen av dam-
mar och våtmarker för kvävereduktion i vatt-
net på väg mot havet. Per ytenhet ökad kväve-
belastning på en våtmark ökade kvävereduk-
tionen, men ofta avtog den procentuella re-
tentionen. Dammar med ett djup på mellan
0,4-2,0 m och en hydrologisk belastning på
0,14-5,2 m3 m2 dag-1 anlades. Mellan 150-7000
kg N ha-1 a-1 reducerades i dammar som belas-
tades med jordbruksavrinning. Sedimente-
ring av organiskt material måste gynnas för
att skapa goda förhållanden för denitrifika-
tion. För att uppnå halveringsmålet måste
åtgärder inom jordbruket kombineras med
åtgärder inom vattendragen såsom anlägg-
ning av denitrifikationsdammar.
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Inledning

Förbättrade teknologier har till viss del redu-
cerat utsläppen från kommunala reningsverk
och industrier. Omvänt har det varit svårare
att minska utsläppen från areella näringar
såsom jordbruk. I en specialstudie visade
Johnsson and Hoffmann, 1996, att rotzon-
läckaget av nitrat minskat från växtodlingen i
Sverige, men fortfarande är det inte någon
tydligt avtagande trend i våra vattendrag till
omgivande hav (Stålnacke, 1996).

Även i avrinningsområden med en liten
andel åker kan kväve från åkermarken ha en
dominerande ställning. I Laholmsbuktens till-
rinningsområde är 12 % av de 10 100 km2 jord-
bruksmark från vilken ca hälften av det flod-
transporterade kvävet har sitt ursprung.
(Fleischer et al., 1987). Å andra sidan är i detta
fall en tredjedel av åkermarken mycket kust-
nära med lätta läckagebenägna jordar i kom-
bination med intensiv animalieproduktion
och därmed riklig tillgång till stallgödsel. Av
en studie rörande markanvändning och vat-
tenkvalitet framgick det att för att nå en kost-
nadseffektiv kvävereduktion måste åtgärder
inom jordbruket kombineras med åtgärder
som leder till en ökad kväveavgång i vatten-
dragen (Fleischer et al., 1989). Restaurering
av dammar och andra buffertzoner har visat
lovande resultat och bör därför självklart ingå
i avrinningsområdesorienterade åtgärdspro-
gram för kvävereduktion (Fleischer et al.
1994).

För att kontrollera överproduktionen i den
europeiska unionen har trädesprogram in-
förts i många länder. År 1996 skulle trädesare-
alen i Sverige uppgå till 17 % av åkerarealen
för stråsädesproduktion. Emellertid togs ing-
en hänsyn till att miljömässigt optimera lo-
kaliseringen av trädesarealen. Ur ett miljö-
mässigt perspektiv, åtminstone relativt havet,
blev detta i mycket stor utsträckning bortkas-
tade pengar. Det framtida behovet av såväl
mat som rent vatten för världens befolkning
kräver helt andra strategier.

Effektiva motåtgärder
på åkermark
Undvik överdosering av gödsel
Experiment som illustrerar den kraftiga ök-
ningen av utlakningen vid överdosering är
talrika och har genomförts på flera platser i
Sverige. Resultat från en lätt jord i södra
Sverige kan illustrera det hela (Fig. 1 ). Stråsäd
odlades utom 1988 när marken låg i träda och
ingen gödsel tillfördes. Trots detta blev utlak-
ningen stor efterföljande vinter vilket illustre-
rar markens uthålliga förmåga att leverera
mineraliserat utlakningsbart kväve från mar-
kens organiska kvävepool. Moderna metoder
för att förutsäga grödans kvävebehov förelig-
ger och bör användas så att överdoserings-
problematiken kan undvikas. Betydelsen av
att finna rätt gödslingsnivå måste verkligen
betonas.

Resultaten visar också att en reduktion av
gödslingen från hälften av rekommenderad
dos till att helt utelämna gödslingen inte led-
de till någon tydligt sänkt utlakning åtminsto-
ne inte på kort sikt (Tabell 1).

Tabell 1. Medeltal av nitratutlakning genom täckdi-
kesvatten på en lätt jord under åren (1984-
1991).

    Handelsgödsling
        (N kg ha-1 år-1)  0 50 100 150
    Utlakning
        (N kg ha-1 år-1) 34 36  45  66

Genom att inte använda gödsel kommer
skörden att sjunka mycket drastiskt redan till
hälften andra året och ännu mera efter några
år eftersom markens kvävelevererande för-
måga också kommer att minska. Resultat från
ett fältförsök i Halland kan illustrera detta.
Skörden av korn sjönk i ett ogödslat led till
hälften redan andra året jämfört med ett nor-
malgödslat led och efter åtta år var skörden
endast 20% i det ogödslade ledet. Utlakning-
en sjönk däremot endast till 40% av det göds-
lade ledets (Fig. 2). Resultaten visar på dilem-
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Figur 1. Betydelsen av över- och underdosering av handelsgödsel för kvävekoncentrationen i avrinnande
täckdikesvatten från en lätt jord i södra Sverige. Rekommenderad dos är l00 N kg ha-1 och 150 N kg
ha-1 är en miljömässig överdos. Växtföljden var korn (84), höstråg (85), havre (86), höstråg (87), träda
(88), höstråg (89), potatis (90).

Figur 2.  Relativ utlakning och skörd av korn i led med rekommenderad N-gödsling och utan N-gödsling
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mat att kunna halvera utlakningen till hälften
utan att förlora drastiskt i avkastningsnivå.

När man använder stallgödsel måste
såväl mineraldelen som den organiska
delen beaktas
Tillgången till relativt lättmineraliserbart kvä-
ve i marken är som nämnts av stor betydelse
för utlakningens storlek. Jordar som erhåller
mycket organiskt material kommer i det långa
perspektivet att kunna leverera mer kväve
både till utlakning och huvudgröda. Jordbruk
med skilda produktionsinriktningar och växt-
odlingssystem kommer därför att klart skilja
sig med avseende på marklevererat mineral-
kväve. Det är i huvudsak den halvstabila hu-
muspoolen i marken som bidrar med en ökad
mängd mineraliserat kväve. Naturligtvis är en
god humusstatus i marken bra ur många syn-
punkter när det gäller positiva växtplatsegen-
skaper men ur utlakningssynpunkt är det
nödvändigt att åtminstone mineraliseringen
utanför odlingssäsongen inte blir för stor. En
optimal situation bör eftersträvas där de po-
sitiva egenskaperna överväger.

En ren stråsädesodling med enbart han-
delsgödsel kan i det långa loppet leda till en
icke önskvärd humusnedgång med sådana
sidoeffekter på jordstrukturen att plantans
utveckling hejdas, växtupptaget och skörden
avtar medan mängden icke upptaget kväve
ökar och därmed också risken för en utlak-
ningsökning. Om halmen emellertid plöjs ned
så kan systemet ändock vara relativt balanse-

Tabell 2. Medelutlakning av kväve från fält med och utan regelbunden tillförsel av stallgödsel. Resultat från
lätta jordar i södra Sverige.

Handelsgödsel Handelsgödsel + stallgödsel

Lokal nr. 1 2 3 4 5*

Utlakning (N kg ha-1 år-1)  33 35  35 44 67
Avrinning (mm år-1) 239 263 232 291 290

* Stor tillförsel av stallgödsel.

rat och uthålligt med en acceptabel utlak-
ningsnivå.

Utförda studier visar att mineraliseringen
är större i jordar som fått regelbunden tillför-
sel av stallgödsel. Under i övrigt lika förhållan-
den kommer därför utlakningen från stall-
gödslade fält att vara större än från de som
enbart erhållit handelsgödsel (Tabell 2).

Det är också betydelsefullt att ta med den
organiska delen av stallgödseln i beräkningar-
na vid gödslingen. I en studie jämfördes utlak-
ningen mellan handelsgödslat led och flyt-
gödslat led när lika stora mängder oorganiskt
kväve tillfördes på våren. Utlakningen från
den organiska delen av flytgödseln visade sig
då som en klar merutlakning jämfört med
handelsgödslat led vid alla tillämpade göds-
lingsnivåer (Fig. 3). Vid användandet av orga-
niska gödselmedel synes därför en kombina-
tion av stallgödsel och handelsgödsel vara
lämpligt för att undvika en alltför stor total
tillförsel av kväve och för att minska på utlak-
ningsbidraget från det organiska kvävet utan-
för odlingssäsongen.

Införande av unggrödor och ökad höstssädes-
odling för att minska kväveutlakningen
Dock är det så att inte ens skördeanpassade
givor många gånger ger acceptabla koncen-
trationer i det avrinnande vattnet. Kvävet
som mineraliseras utanför odlingssäsongen
måste utnyttjas i någon växtlighet för att
minska på det potentiellt utlakningsbara
kvävet.
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Acceptabla utlakningsförluster erhölls vid
odling av rajgräsfånggröda både vid enbart
handelsgödsling på våren och vid höst eller
vårspridning av flytgödsel i kombination med
handelsgödsel på våren (Tabell 3). Om över-

Figur 3. Utlakning av kväve i täckdikesvatten efter gödsling med handelsgödsel och flytgödsel i stigande
mängder. Flytgödselgivorna valdes så att den oorganiska kvävedelen i flytgödseln i spridnings-
ögonblicket var jämförbar med mineralkvävet i handelsgödseln. Bidraget av mineraliserat kväve
från flytgödselns organiska delar förhöjde då klart utlakningen jämfört med det rena handelsgöd-
selledet.

doser av flytgödsel i kombination med han-
delsgödsel användes blev utlakningen för
stor trots fånggröda och oberoende av om
flytgödseln spreds på hösten eller våren.

Tabell 3. Medelutlakning för olika gödslingsstrategier under en åttaårsperiod (89/97) på en lätt jord i södra
Sverige

Spridningstid för flytgödsel Vintersituation NO3 -N kg ha-1 N03 -N mg l-1

Handelsgödsel 90 N (kg ha-1) på våren
plöjd mark 44 16
rajgräs fånggröda 15 5

Flytgödsel 90-110 Tot.N (kg ha-1) och 45-55 N (kg ha-1) handelsgödsel på våren
Höst rajgräsfånggröda 27 10
Vår plöjd mark 49 15
Vår rajgräsfånggröda 19 8

Flytgödsel 180-220 Tot.N (kg ha-1) * och 45-55 N (kg ha-1) handelsgödsel på våren
Höst rajgräsfånggröda 46 18
Vår plöjd mark 63 23
Vår rajgräsfånggröda 40 16

*Överdos

år -1
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Ett 14 år långt experiment med kontinuer-
lig användning av fånggröda (höstråg eller raj-
gräs) i ett odlingssystem med stråsäd och
potatis vart femte år visade på den uthålliga
förmågan hos fånggrödan att minska utlak-
ningen. Led med normal gödsling utan fång-
gröda och helt ogödslat utan fånggröda ingick
också i försöket (Fig. 4).

Hög produktion och utlakning
Små utlakningsförluster kan upprätthållas
även vid hög produktion om tillräckligt skydd
i form av fånggrödor används och ingen över-
dosering i förhållande till avkastning sker.

Figur 4. Kumulerad månatlig utlakning av nitrat i ett odlingssystem med vårstråsäd och potatis i växtföljden
(potatis vart femte år). Två led erhöll normal kvävedos (flytgödsel och handelsgödsel på våren) med
och utan unggröda. Fångrödan var höstråg 1984-89 och rajgräs 1989-96. Det ogödslade ledet hade
ingen fånggröda. Det första året 1983-84 hade alla led normal gödsling men ingen fånggröda

Detta kan visas med resultaten från ett för-
sök på lätt jord i sydvästra Sverige. Den lägsta
utlakningen per producerat ton kärna erhölls
vid normal gödslingsdos och fånggröda un-
der vinterhalvåret (Tabell 4).

Att upprätthålla en hög avkastning i kombi-
nation med högt miljöskydd på goda jord-
bruksmarker kan ge utrymme för lantbruka-
ren att friställa mer lågproduktiv mark för
ekoteknologiska åtgärder och ändock upp-
rätthålla samma totalavkastning på gården.
Sådana lösningar kan naturligtvis också med
fördel optimeras på avrinningsområdesnivå
och då i samverkan med övriga lantbrukare i
området.

Tabell 4.  Utlakning av nitrat i absoluta tal och per skördad mängd kärna i ett försök i sydvästra Sverige

Gödsling Ogödslat Normal dos Överdos
Fånggröda Utan  Med Utan  Med Utan Med

Utlakning, N kg ha-1 år-1 28 10 62 15 69 39
Utlakning per ton skörd N(kg ha-1 år-1) ton-1 25 4,2 12 3,3 14 8,8
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Åtgärder i vattendragen

Minskning av våtmarksareal
Kanalisering av vattendrag och storskalig ut-
dikning av både åkermark och skogsmark har
kraftigt förändrat och gjort vattendragen mer
artificiella. I vissa lokala områden har våt-
marksarealen minskat med upp till 90% ge-
nom om- och nydikningsaktiviteter. Utarm-
ningen av vattendragen ur ekologisk syn-
punkt har tilldragit sig ett allt större intresse
inte bara från ekologer och limnologer utan
även allmänheten har under senare tid upp-
märksammat problemet. Samtidigt har vat-
tenvårdare påtalat förlusten av tidigare verk-
samma vattenreningsmiljöer eftersom de na-
turliga reningsprocesserna växtupptag, sedi-
mentation och denitrifikation är mindre verk-
samma i intensivt utdikade vattendrag. San-
nolikt bidrog nämnda vattenreningsmiljöer
tidigare till en mycket betydande vattenre-
ning och därigenom till minskad näringsbe-
lastning på sjöar och hav.

Nyskapande och återskapande av dammar
och deras effekter på kvävereningen
Ett empiriskt samband mellan arealbelast-
ning och retention av kväve (kg N ha-1 år-1) i
dammar, inkluderande både denitrifikation
och ackumulation i växtmaterial och sedi-
ment framtogs genom budgetstudier och lit-
teraturuppgifter (Fleischer och Stibe, 1991)
och verifierades inom ”Halmstad-projektet”
(Fleischer et al., 1994), där dammar/våtmar-
ker med ett djup av 0,4 till 2,0 m restaurera-
des eller nyanlades. Syftet var att klarlägga
belastningsgränser för att utöka förståelsen
av retentionsprocessen och analysera de
nödvändiga och tillräckliga villkoren för att en
effektiv vattenrening skulle kunna äga rum i
dammar/våtmarker.

Studien visade att perioder med retention
av kväve frekvent följdes av perioder med fri-
görelse av kväve. Dock blev den årliga reten-
tionen positiv men med en stor spännvidd
150-7000 kg N ha-1 år-1 i nyskapade eller restau-

rerade dammar i jordbruksområden (Flei-
scher et al., 1994). Omkring 8000 kg N ha-1 år-1

kvarhölls i en damm som mottog förbehand-
lat avloppsvatten. Jacks et al (1994) visade att
skogliga våtmarker i södra Sverige vilka erhöll
kraftig kvävebelastning också fungerade som
kvävefällor.

En ökad kvävebelastning per ytenhet med-
förde en ökning i bortgång per ytenhet i de
undersökta dammarna men samtidigt en
minskning i den procentuella bortgången
(Fig. 5); det ovan beskrivna empiriska sam-
bandet kunde verifieras (Fleischer et al., 1994
and Fleischer, 1995 a). Retentionskapaciteten
begränsas vid extrema hydrologiska belast-
ningar enär sådana situationer minskar sedi-
mentionen kraftigt. Sedimentationen skapar
ett sediment som är rikt på organiskt material
vilket är en förutsättning för en effektiv deni-
trifikation. Å andra sidan kan en alltför stor
ackumulation av lättnedbrytbart organiskt
material i en stagnant damm medföra alltför
reducerade förhållanden för optimal denitri-
fikation (Fleischer, 1995b).

Lantbrukarnas reaktioner
på föreslagna åtgärder
Som redan nämnts har förbättringen i vatten-
kvalitet låtit vänta på sig trots insatta åtgärds-
program. Detta kan delvis tillskrivas fördröj-
ningsmekanismer från det att åtgärder satts in
och innan dessa märks i vattendragen. Under
det sista årtiondet har också vintrarna tende-
rat att vara mildare med högre mineralisering
och utlakningsrisk som följd. Det är också fort-
farande bara en marginell användning av de
effektiva fånggrödorna. Restaurering eller ny-
anläggning av våtmarker är också mycket mar-
ginell, bara ett fåtal objekt har genomförts.
Men det finns också andra betydelsefulla fak-
torer till den uteblivna framgången. En pågåen-
de studie visar att det fortfarande förekommer
överdosering. Det är emellertid en stor skill-
nad mellan gårdar (Fig. 6).
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Figur 5. Hydrologisk belastning, belastning/bortgångsförhållande och procentuell kvävebortgång i de un-
dersökta dammarna (SI, belastad med förbehandlat avloppsvatten; Mö,LB, Stj, Tjl, Tj2=belastade
med avrinning från jordbruksmark; V1 och V2 är två seriekopplade dammar som belastas huvud-
sakligen med dagvatten från ett bostadsområde. För varje damm har samma tolvmånadersperiod
utnyttjats för jämförelsen. Dessutom är perioder med maximal och minimal ytretention inlagda som
staplar.

Gödslingen till olika grödor varierade inom
ett ganska brett spektrum. Användningen av
stallgödsel hade en stor förklaringsgrad till
detta. Fördelningen för fält med höstsäd visas
i figur 7. I vissa fall var gödslingsnivån myck-
et låg, vanligen på små gårdar med en mer
extensiv växtodling.

Möjliga förklaringar till en för stor användning
kunde vara

* bristande kunskaper om stallgödselns kvä-
veinnehåll

* tillförsel av stallgödsel på hösten då växt-
upptaget är minimalt (sen höst)

* gödsling för maximal skörd snarare än för
mest sannolik

* överskott av stallgödsel i förhållande till
växtodlingens behov på gården

Det synes därför finnas ett stort behov av
ett program med information och fördjupad
rådgivning riktat till jordbrukarna om de upp-
satta vattenkvalitetsmålen skall kunna upp-
nås inom en rimlig tidsdräkt. Handlingsut-
rymmet innanför rådande regelverk är trots
allt ganska stort och jordbrukarnas egna ini-
tiativ är därför av största vikt om utlakningen
skall kunna minskas. Kunskapsuppbyggna-
den är då central.
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Figur 6. Kvävebalans på 30 gårdar år 1995 i förhållande till ekonomiskt optimum i enlighet med gödslingsre-
kommendationer utgivna av Jordbruksverket ( 1995:11 )

Figur 7.  Kvävegödsling till höstsäd. Avvikelse från grödans behov på varje höstvetefält
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Avrinningsområdesperspektiv
GIS-verktyg
För att vattenvårdsarbetet i avrinningsområ-
desperspektivet skall bli effektivt så krävs att
mer effektiva verktyg för vattenvårdsarbetet
utvecklas. Sådana verktyg kräver att man byg-
ger upp en ganska omfattande databas om
det aktuella avrinningsområdet rörande de
för utlakningen styrande faktorerna och kopp-
lar databasen till ett lämpligt GIS-media. Ge-
nom en indexmetod kan sedan utlaknings-
känsliga områden beräknas och lokaliseras.
Dessutom kan sedan prediktiv matematisk
modellering kopplas till verktyget för att op-
timera odlingsrutinerna så att utlakningen
minskas uthålligt och kostnadseffektivt. Utan
kännedom om de kritiska områdena så är det
stor risk att ansträngningarna läggs på fel
objekt och pengar blir bortkastade utan att
utlakningen kan minskas i nämnvärd ut-
sträckning. I framtiden kan förhoppningsvis
GIS-verktyget bli så användarvänligt att det
kan nyttjas åtminstone i en fördjupad rådgiv-
ningsverksamhet.

Ekoteknologiska metoder
Även om jordbrukaren driver växtodlingen
på ett sådant sätt att läckaget minimeras i
stor utsträckning så är detta inte tillräckligt
för att uppställda vattenkvalitetsmål skall
nås. Odlingssituationen varierar alldeles för
mycket mellan år vilket medför att det alltid
kommer att föreligga en risk för t.ex. feldose-
ringar och därmed förhöjd utlakning. För att
klara sådana situationer skulle systemet kun-
na göras mer robust genom att restaurera el-
ler nyanlägga kvävereduktionsdammar på
strategiska platser i avrinningsområdet.

Avgörande för dammarnas antal, storlek
och placering sätts av bl.a. de hydrologiska
förhållandena. Viktigt är att sedimentationen
av organiskt material gynnas för att skapa
optimala denitrifikationsförhållanden vilket
innebär att den hydrologiska belastningen
inte får vara för hög i högflödessituationer.

Dammarna måste också underhållas för att
undvika att kanaliseringen kommer tillbaka.
För att klarlägga dammarnas optimala lokali-
sering borde ett expertsystem utarbetas för
ändamålet. Detta skulle kunna byggas in i det
tidigare skisserade GIS-verktyget.

Rådgivning och samverkan
mellan jordbrukare
Med hjälp av det skisserade GIS-verktyget
skulle en god vattenvårdsplanering för att
motverka diffusa föroreningar kunna genom-
föras för ett godtyckligt avrinningsområde.
Rådgivaren och jordbrukaren skulle förhopp-
ningsvis få en god överblick över den samla-
de situationen i avrinningsområdet vilket
borde öka motivationen för att genomföra de
åtgärder som krävs för att erhålla en bättre
vattenkvalitet. Även samverkan borde under-
lättas när ett övergripande verktyg föreligger
som kan underlätta överblicken och ge väg-
ledning rörande den samlade effekten av vid-
tagna åtgärder.

Slutsatser
Av myndigheterna uppsatta vattenkvalitets-
mål har inte uppnåtts i tid. Åtskilliga åtgärder
står till buds i vattenvårdsarbetet men är
långtifrån i allmänt bruk. Gällande regelverk
lämnar stort utrymme till jordbrukaren för
egna initiativ. För att underlätta sådana initia-
tiv och samverkan mellan jordbrukare i ett
godtyckligt avrinningsområde bör effektiva
verktyg för vattenvårdsarbetet utarbetas.
Sådana verktyg bör innefatta även GIS-appli-
kationer för att åstadkomma optimal alloke-
ring av insatserna.

För att nå uppsatta mål måste även åtgär-
der inom och i anslutning till vattendragen
såsom dammanläggningar och buffertzoner
vidtagas.

Det är sannolikt så att kombinerade åtgär-
der inom odling och i vattendraget samt vat-
tendragets omedelbara närhet utgör den
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mest kostnadseffektiva strategin när det gäl-
ler att inom rimlig tid nå uppsatta mål.

Tillkännagivande
Denna uppsats är en bearbetning på svenska
av en uppsats under publicering i Water Sci-
ence and Technology.
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Frågor till Arne Gustafson
Herr Jan Persson: Jag skulle vilja komplettera
bilden om Rothamsted-försöket. Under 150 år
har man åstadkommit detta. Det är naturligt-
vis inte handelsgödselkväve som har legat
kvar, utan det är en effekt av ökade skörderes-
ter och ökade rotsystem som har gjort att
mullhalten och därmed kvävehalten i marken
och därmed den mineraliserande förmågan
har ökat. Vi har liknande serier här. Jag menar
att skall man diskutera mineralisering så skall
man göra det tillsammans med kolets omsätt-
ning. Detta är en effekt av ökad mullhalt av
fler skörderester och därmed en långsamt
ökande mineraliseringsförmåga.

Herr Göran Möller: Har man lagt ned försöket
på Klinta gård? Varför följer man inte upp det?

Professor Arne Gustafson: Det var min företrä-
dare som var mycket flitig att anlägga ett stort
antal utlakningsförsök i landet och 1,5 år efter
det jag tillträtt så kom besparingarna att dim-
pa ned över SLU och jag fick i uppgift att ban-
ta 50% av dessa försök. Det innebar inte mind-
re än 6-7 stycken, varav ett blev Klinta tyvärr.
Jag har naturligtvis gråtit många tårar över
detta, men det är den ekonomiska verklighet
jag hade att rätta mig efter 1990. Jag är myck-
et ledsen för det, men jag genererar inte peng-
arna själv. Det är andra som beslutar om dem
och vi fick ta bort så många då att verksamhe-
ten på de återstående skulle bli ordentligt
meningsfull.

Herr Göran Möller: Problemet med den här
forskningen är att det är långsiktiga effekter
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som man är på jakt efter och då måste man se
till att det finns resurser för att följa de lång-
siktiga aspekterna. Ofta är det väl inte så att
den mest ekonomiska givan är den som ger
den största utlakningen. Var ligger ekonomisk
giva?

Professor Arne Gustafson: Det varierar från år
till år. Vi följer i detalj avkastningen. Vi mäter
varenda gram kväve i de här systemen och
vart det tar vägen samt varenda kg av produk-
tionen. Produktionen är trots allt det största
uttaget vi har, och det är ju väl.
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Sammanfattning

Redan under slutet av 1970-talet var jordbru-
kets del i Ringsjöns eutrofiering ett livligt dis-
kuterat tema, inte bara i universitetsdebatten
utan också hos myndigheter och i dagspres-
sen. Ringsjön och dess tillrinningsområde var
under perioden 1975-1985 det limniska eko-
system i Sverige som drog till sig det största
intresset såväl från limnologer som studerade
orsak och verkan i sjön, som från forskare
från Sveriges lantbruksuniversitet, som stu-
derade växtnäringsläckagets mekanismer i
tillrinningsområdet. Eftersom de två största
kommunerna inom tillrinningsområdet (Hör-
by och Höör) under 1975 resp. 1978 infört
kemisk fällning med efterfiltrering utgjorde
växtnäringsbidraget från de kommunala av-
loppsreningsverken en relativt liten andel av
den totala belastningen. I debatten saknades
dock ett par viktiga händelser som skett och
sker i Ringsjöns avrinningsområde; en vatten-
ståndssänkning år 1883 på ca 1,5 m.o.h. en
reglering av sjöns vattenstånd sedan 1963 för
att säkerställa att vattentillgången för dricks-

vattenproduktion var tillräcklig. Vattenregle-
ringen resulterade i att sjöns högsta vatten-
stånd, vilket innan regleringen skedde i janu-
ari-februari och efter regleringen i april-maj,
senarelades med 3 månader. Vilka negativa
ekologiska konsekvenser detta har haft på
sjöns fiskfauna, fiskarnas reproduktionsutfall
och sjöns ekologiska utveckling generellt har
inte diskuterats.

Jordbrukets representanter inom Ringsjöns
tillrinningsområde deltog aktivt i debatten och
ett resultat av deras medverkan var bl.a. att
gödselgivor minskade, brukningsmetoder änd-
rades, erosionskänsliga områden beaktades.
Under perioden 1976-1980 var den totala exter-
na fosforbelastningen 19-33 ton/år att jämföra
med 8-13 ton/år under perioden 1991-1996.
Fosforbelastningen har därmed minskat med
ca 65 %. Fosforkoncentrationen i de fem störs-
ta åarna som rinner till Ringsjön har under
samma perioder minskat från 0,13-18 mg/l till
0,034-0,078 mg/l. Ett resultat av den minskade
fosfortillförseln är att sommarsiktdjupet har
ökat; från ca 0,5 m under 1980-talets första
hälft till 1-1,5 m under 1990-talet.
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Ringsjön har också utgjort ett viktigt forsk-
ningsprojekt för s.k. sjörestaurering genom
cyprenidreduktion. Förutom en omfattande
fiskdöd i Östra Ringsjön 1988-1989, så skedde
reduktionsfisken i Sätoftasjön 1989-1990 och
i Västra Ringsjön 1992. De positiva ekologiska
effekter som uppnåtts genom fiskdöden och
reduktionsfiskena måste värderas utifrån att
det skett en omfattande minskning i den tota-
la externa fosforbelastningen, förändring i
sedimentens struktur och funktion, etc.

Inledning
Ringsjön i Skåne har länge varit i centrum för
debatten om jordbrukets miljöpåverkan,
växtnäringsläckage och eutrofiering av in-
landsvatten. Orsaken till att Ringsjön hamnat
i debattens centrum var resultaten av den
omfattande limnologiska undersökning  som
genomförts i Ringsjöns avrinningsområde
under drygt 25 år, dvs. sedan mitten av 1970-
talet och framåt. Resultaten utpekade jord-
bruket som huvudorsaken till Ringsjöns myck-
et övergödda tillstånd. Någon sammanfattan-
de genomgång och analys av alla de ingrepp
och aktiviteter i sjöns avrinningsområde som
skett under de senaste 100 åren gjordes inte.
I Ringsjödebatten har intresset fokuserats till
jordbrukets påverkan, vilket inneburit att
andra tänkbara orsaker vanligtvis inte dis-
kuterats eller framförts som viktiga delar i
den kontinuerliga försämringen av vatten-
kvaliteten. De andra orsakerna är bl.a. vatten-
ståndssänkning (1883), vattenbortledning
och -reglering, recipient för kommunalt och
industriellt avloppsvatten, samt förändrad
fiskfaunasammansättning. I Enell och Fejes
(1995) presenteras ett första försök till analys
av de tänkbara orsakerna till Ringsjöns eutro-
fiering.

Viktiga händelser i Ringsjön
under de senaste 100 åren

Trots att yrkesfiskarna i Ringsjön redan 1960
framförde klagomål till länsstyrelsen i Malmö-
hus län om att vattenföroreningarna tilltagit
på ett oroande sätt kom det att dröja ända till
mitten av 1970-talet innan egentliga undersök-
ningar igångsattes. Dock genomfördes 1966-
1967 limnologiska undersökningar i Ringsjön
(Björk och Lettevall 1968), men dessa var inte
växtnäringsinriktade, utan mer inriktade mot
ekologiska studier. De undersökningar som
påbörjades på mitten av 1970-talet ingick i
den s.k. RR-undersökningen (Reningsverk-
Recipient), vilken initierades av Statens na-
turvårdsverk och genomfördes av Limnologi-
ska institutionen vid Uppsala Universitet.
Limnologiska institutionen vid Lunds Univer-
sitet genomförde undersökningar under 1980-
1991. Sedan 1984 genomförs ett årligt kon-
trollprogram för Ringsjön samt dess tillflöden
och avflöde.

Några viktiga händelser i Ringsjöns historia
(de senaste 100 åren):

1882-1885
Första undersökningarna genomfördes, bl.a.
inventering av flora och fauna.

1883
Vattenståndet i Ringsjön sänktes med ca 1,5
meter.

1957
Söderbygdens vattendomstol meddelade till-
stånd från 1960 till och med 1979 av en vatten-
mängd om 500 l/sek för 1960, vilken fick öka
till 660 l/sek till 1979.

1963
Ringsjöverket (dricksvatten) togs i bruk..

1972
Vattendomstolen gav tillstånd till uttag av
1.125 l/sek från och med 1974.

1973
Vattendomstolen gav Klippans Finpappers-
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bruk tillstånd att reglera sjön för uttag av vat-
ten för industriändamål.

1975
Kommunala avloppsreningsverket för Hörby
togs i drift, kemisk fällning med efterfiltrering.

1978
Kommunala avloppsreningsverket för Höör
togs i drift; kemisk fällning med efterfiltrering.

1985
Regeringen beslutade enligt §8a i miljöskydds-
lagen att Ringsjön och dess tillrinnings-
område skall vara ett särskilt förorenings-
känsligt område.

1987
Den 14 oktober kl 14.00 pumpades för första
gången Bolmenvatten till Ringsjöverket, vilket
innebar att vattenuttaget från Ringsjön upp-
hörde.

Syftet med en vattenreglering var att säker-
ställa att vattentillgången för dricksvattenpro-
duktion var tillräcklig även under perioder på
året då vattentillrinningen var liten. Under
mitten av 1980-talet var Ringsjön dricksvat-
tentäkt för ca 250.000 personer. Råvattenutta-
get för dricksvattenproduktion under 1980-
talet uppgick till 25-30 Mm3/år, motsvarande
ca 15 % av sjöns totala vattenvolym. Under
1987 slutade man med råvattenuttaget från
Ringsjön i och med att Bolmenledningen togs
i bruk.

En omfattande hydrologisk utredning för
Ringsjön, beskrivande perioden 1963-1989,
har genomförts av Brock (1990). Denna utred-
ning är dock begränsad till vattenstånd och
avrinning, ingen utvärdering av de ekologiska
effekterna ingår.

Av utredningen framgår att ingen större
skillnad i vare sig högsta eller lägsta vatten-
stånd sker, om man jämför de två perioderna
före resp. efter regleringen, och amplituderna
är ganska lika. Några ekologiska konsekven-
ser av regleringen, om man endast betraktar
amplituden, högsta och lägsta vattenstånd,
kan därför inte direkt kopplas. Om man där-

emot jämför när på året det högsta vatten-
ståndet inträffade under respektive period
(före jämfört med efter regleringen) finner
man en markant skillnad. (Före regleringen in-
träffade det högsta vattenståndet i januari-
februari (vid 14 av 19 tillfällen). Efter regle-
ringen inträffade det högsta vattenståndet i
april-maj (vid 16 av 23 tillfällen). Regleringen
har därmed resulterat i en i högsta grad stor
förändring vad gäller tidpunkten för när på
året högsta vattenstånd inträffade; en för-
skjutning på 3 månader. De ekologiska effek-
terna av denna senareläggning av högsta vat-
tenstånd, bl.a. utifrån olika fiskarters repro-
duktionsförhållanden, har inte beaktats i ut-
redningen, inte heller i de diskussioner om
Ringsjöns vattenkvalitet som förts under de
två senaste decennierna.

Fosfor och/eller kväve
De tillväxtbegränsande ämnena för primär-
produktionen (växtplankton) är vanligtvis
fosfor och/eller kväve. Det är inte helt klarlagt
vilket ämne som är tillväxtbegränsande för
växtplanktonproduktionen i Ringsjön. Dock
kan man förutsätta att både fosfor och kväve
spelar viktiga roller för primärproduktionen i
Ringsjöns vatten; såväl den lösta fraktionen
av oorganiskt fosfor som oorganiskt kväve
når mycket låga koncentrationer under som-
maren. Det kan t.o.m. vara någon fysikalisk
faktor som periodvis bidrar till att begränsa
produktionen, t.ex. ljustillgången.

Ringsjöns avrinningsområde
och tillflöden
Ringsjöns tillrinningsområde delas in i 14
deltillrinningsområden (Fig. 1 ). Inom ramen
för Ringsjöns kontrollprogram tas vattenprov
i de fem tillflödena Höörsån, Kvesarumsån,
Nunnäsbäcken, Hörbyån och Snogerödsbäck-
en. Dessa fem tillflöden avvattnar tillsam-
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mans 76 % av Ringsjöns totala tillrinningsom-
råde.

Hörbyån, som avvattnar ett 147,2 km2 stort
tillrinningsområde, representerar 42,3% av
Ringsjöns hela tillrinningsområde. Det inne-
bär att förändringar i Hörbyåns vattenkvalitet

Figur 1.  Ringsjöns avrinningsområde uppdelat i 14 deltillrinningsområden

och flöde har stor betydelse för den externa
tillförseln av bl.a. fosfor och kväve till Ring-
sjön.

I tabell 1 redovisas en del hydrologiska och
morfometriska data för Ringsjön och dess tre
delbassänger.

Tabell 1.  Hydrologiska och morfometriska data för Ringsjön och dess tre delbassänger.

Parameter Sort Sätoftasjön Östra Västra Ringsjön
Ringsjön Ringsjön

Sjöyta km2 4.23 20.50 14.84 39.57
Maximumdjup m 17.5 16.4 5.4 17.5
Medeldjup m 3.0 6.1 3.1 4.7
Vattenvolym Mm3 12.8 124.8 46.6 184.2
Omsättningstid
1975-1980 År 0.38 1.13 0.39 1.54
1981-1984 År   *   *   *   *
1985-1989 År 0.30 1.05 0.29 1.06
1990-1996 År 0.27 0.75 0.27 0.96

* Uppgifter saknas
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Av Ringsjöns totala tillrinningsområde på
347 km2, utgörs 39 % av skogsmark, 38 av
åker- och ängsmark, 3 % av våtmarker och 1
% av tätorter. Den resterande andelen utgörs
av övriga typer av marker, vägar, etc.

Befolkningsökningen inom de två största
kommunerna belägna inom Ringsjöns till-
rinningsområde framgår av tabell 2. Härvid
noteras att ökningen av befolkningsmängden
från 1950 till 1990 uppgår till endast 13 %.

Tabell 2. Befolkningsmängder i Hörby och Höörs
kommuner under perioden 1940 till 1990.
Uppgifter erhållna från SCB i Örebro.

 År Hörby Höörs Summa
kommun kommun totalt
antal antal
personer personer

 1940 9.850 6.103 15.953
 1950 13.999 9.315 23.314
 1960 13.171 8.914 22.085
 1970 11.704 8.875 20.579
 1980 12.624 10.902 23.526
 1990 13.528 12.893 26.421

Det finns ett omfattande datamaterial för
Ringsjöns tillflöden, speciellt för perioden
fr.o.m. 1975 till dags dato. Under flera av de 22
åren som perioden innefattar har vattenprov
tagits en gång per vecka i de fem åarna Höörs-
ån, Kvesarumsån, Nunnäsbäcken, Hörbyån
och Snogerödsbäcken.

Meteorologiska och hydrologiska förhål-
landen i tillrinningsområdet styr vattenföring-
en i åarna, vilket innebär att stora skillnader
kan förekomma i åarnas vattenföring från ett
år till ett annat. Vattenföringen i åarna under
perioden 1976-1996, har varierat mellan 8 och
22 l/sek och km2 (Fig. 2). Vattenföringen har
under åren varierat på ett sätt (i förhållande
till t.ex. nederbörden) som inte förklarar va-
riationerna i fosfor- och kvävekoncentration-
erna i å-vattnet. Det är således inte storleken
på vattenföringen som är den primärt avgö-
rande faktorn för storleken på fosfor- och
kvävetransporterna.

Vattenkvaliteten i Ringsjöns tillflöden, be-
räknat som ett å-genomsnitt (vägt gentemot
respektive deltillrinningsområdes yta), har
förändrats kraftigt under perioden 1976-1996
(Fig. 2). Under perioden 1976-1980 var fosfor-
koncentrationen 0,13-0,18 mg/l. Perioden
1980-1984 karakteriserades av en minskning i
P-halten, från 0,18 till 0,06 mg/l, dvs. en minsk-
ning med drygt 65 %. Under 1985-1986 ökade
P-halten något; från 0,06 till 0,08 mg/l. Denna
ökning berodde på stora vattenflöden i de-
cember 1985 och januari-mars 1986. Under
1987-1988 minskade P-halten igen. Den mins-
kande trenden fortsatte och 1989 var medel-
värdet 0,045 mg/l. Under perioden 1990-1996
har P-halten varierat oregelbundet mellan
0,034 och 0,078 mg/l. Genom fortsatta åtgär-
der inom deltillrinningsområdena har det be-
dömts möjligt att nå en framtida P-halt i tillflö-
dena på 0,02-0,03 mg/l.

Hörbyån har genomgått en stor förändring
avseende transporterade mängder fosfor till
Ringsjön (Fig. 3). Under 1970-talet transporte-
rades 10-15 ton P/år, att jämföra med 4-5 ton
under 1990-talet. Fosforkoncentrationens va-
riation under året har också minskat högst
väsentligt; från 125-300 ug/I, till 20-50 ug/l, för
de två perioderna 1970-talet jämfört med
1990-talet. Denna förändring har i högsta grad
varit en bidragande orsak till att den totala
externa fosforbelastningen på Ringsjön mins-
kat, vilket i sin tur resulterat i att vattenkvali-
teten förbättrats, siktdjupet ökat, och att för-
utsättningarna för undervattensvegetation
och bottenlevande organismer förbättrats.

Vattenkvalitet i Ringsjön
idag och tidigare
Bristen på data avseende fosfor och kväve för
Ringsjöns vatten innan 1975 innebär att den
historiska jämförelsen måste begränsas till
perioden 1975-1996. Beträffande siktdjupet
finns dock en mätserie som sträcker sig drygt
100 år, även om mätfrekvensen var sparsam
under perioden 1887-1965.
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Figur 2.  Genomsnittlig fosfor- och kvävekoncentration samt vattenföring i Ringsjöns tillflöden 1976-1996
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Figur 3A. Hörbyåns fosfortransport till Ringsjön under perioden 1975-1996.
3B. Månadsmedelvärden i fosforkoncentrationen i Hörbyån under perioden 1976-1996, uppdelat på tre

olika perioder
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Av figur 4 A framgår att sommarsiktdjupet
i juni-september i Östra och Västra Ringsjön
var 1,5-2,5 m under hela perioden fram till
mitten av 1960-talet. Därefter skedde en
snabb och markant minskning av siktdjupet;
till ca 0,5 m. Denna plötsliga och markanta
förändring av siktdjupet sammanfaller väl
med det faktum att vattenståndet i Ringsjön
började regleras 1963.

Under 1990-talet har Ringsjöns sommar-
siktdjup ökat från 0,5 till 1-1,5 m. Detta fram-

går av figur 4 B, beskrivande utvecklingen
under perioden 1975-1996. I denna figur ingår
också Sätoftasjöns siktdjup, vilket innebär att
de redovisade månadsmedelvärdena för juni-
september representerar Ringsjön som hel-
het.

Sommarmedelvärdena (juni-september) av
fosfor- och kvävekoncentrationerna i Ring-
sjöns ytvatten har, liksom siktdjupet, genom-
gått stora förändringar under perioden 1975-
1996 (Fig. 5 A och B). Under 1970-talets andra

Figur 4A. Sommarsiktdjup (juni-september) i Östra och Västra Ringsjön under perioden1881-1996
4B. Sommarsiktdjup (juni-september) i Ringsjön, medelvärde för de tre delbassängerna och för perio-

den 1975-1996



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 138:2, 1999

93

Exemplet Ringsjön – vad har vi lärt oss?

del var sommarmedelvärdet av fosforkoncen-
trationen 0,21- 0,36 mg/l, att jämföra med 0,08-
0,1 mg/l under 1990-talet. Pilen i figur 5 A be-
skriver förändringen i vattnets fosforkoncen-
tration under fyramånadersperioden. Den
uppåtriktade pilen beskriver därmed en ök-
ning i koncentrationen och vanligtvis före-
kommer den högsta koncentrationen i sep-
tember. Pilen beskriver i stort den effekt som
internbelastningen har i sjön, detta eftersom
den externa belastningen under perioden
juni-september vanligtvis är liten. Utifrån fi-
gur 5 A kan man notera att fosforkoncentra-
tionen i Ringsjöns ytvatten har minskat med
75-80 % under perioden mitten av 1975-1996,
och att denna förbättring inträffade speciellt
under 1980-talets första hälft.

Sambandet mellan medelvärdena av års-
och sommarfosforkoncentrationerna i Ring-

sjön har också förändrats, vilket visas i figur
6. Härvid framgår att det råder helt olika sam-
band för de två perioderna 1976-1984 och
1985-1996.

Kvävekoncentrationen sommartid i Ring-
sjöns ytvatten har varit ganska konstant un-
der perioden 1976-1987 (Fig. 5 B); 2-3 mg/l.
Under perioden 1988-1996 har kvävekon-
centrationen varit lägre; omkring 1,5 mg/l.

Sett ur ett längre tidsperspektiv har fosfor-
koncentrationen, beräknat som årsmedel-
värde, minskat i Ringsjöns ytvatten. Ännu
återstår dock en ytterligare koncentrations-
minskning för att 1965 års förhållanden skall
nås. Fosforkoncentrationen (årsmedelvärde)
på mitten av 1960-talet var 45-50 ug/l, att jäm-
föra med 45-88 ug/l under perioden 1991-
1996.

Figur 5A. Fosfor –  sommarkoncentrationer (juni-september) i Ringsjön 1975-1996. Pilen anger koncentra-
tionsförändringen under perioden juni-september.

5B. Kväve – sommarkoncentrationer (juni-september) i Ringsjön 1975-1996.
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Extern belastning idag
och tidigare

Tillförlitliga data för de externa fosfor- och
kvävebelastningarna på Ringsjön finns från
1976 och framöver (Fig. 7). Av dessa data
framgår att den externa fosforbelastningen
var 19-33 ton/år under perioden 1976-1980, att
jämföra med 12-14 ton/år under perioden
1982-1986 och 8-13 ton/år under perioden
1991-1996. Fosforbelastningen har därmed
minskat med nästan 65 % under perioden,
och den största minskningen skedde under
början av 1980-talet (1981-1984). Den markant
minskade externa fosforbelastningen måste
därför beaktas i samband med förklaringen
av minskningen av fosforkoncentrationen
och därmed också ökat siktdjup i Ringsjön.

Den externa kvävebelastningen har inte
förändrats på motsvarande tydliga sätt.

Figur 6. Samband mellan medelvärdet av års- och sommarfosforkoncentrationen i Ringsjön under perioden
1976-1996. Sommarmedelkoncentrationen är baserad på perioden juni-september

Samband mellan fosfor-
koncentrationen i vatten
och extern fosforbelastning
Genom att jämföra fosforkoncentrationen i
Ringsjöns vatten med den externa fosfor-
belastningen får man information om det rå-
der något samband mellan dessa två pa-
rametrar. Eftersom det redan tidigare visats
att det råder ett starkt samband mellan me-
delvärdena av års- och sommarfosforkoncen-
trationerna, så jämförs nedan endast årsme-
delkoncentrationen med den externa belast-
ningen. Av figur 8 A framgår att de två kurvor-
na för externbelastning och medelvärdet av
årsfosforkoncentrationen i Ringsjöns vatten
har samma minskande trend. Sedan slutet av
1980-talet har variationerna varit ganska små,
jämfört med variationerna under de två pe-
rioderna 1976-1981 och 1982-1988.

M. Enell
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Figur 7. Extern fosfor- och kvävebelastning på Ringsjön för perioden 1976-1996, jämfört med de fosfor- och
kvävemängder som lämnat sjön genom avflödet och genom uttag av råvatten för dricksvattenpro-
duktion

Exemplet Ringsjön – vad har vi lärt oss?
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Figur 8A. Extern fosforbelastning jämfört med årsmedelvärdet av fosforkoncentrationen i Ringsjöns vatten
8B. Samband mellan extern fosforbelastning och årsmedelvärdet av fosforkoncentrationen i Ring-

sjöns vatten

M. Enell
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I figur 8 B redovisas sambandet mellan den
externa belastningen och årsmedelkoncen-
trationen. Sambanden för respektive period
under 1976-1996 är dåliga, men för hela pe-
rioden är sambandet bra. Det som kanske är
viktigast att notera i figur 8 B är att de tre pe-
rioderna var för sig är tydligt avskilda från
varandra, dvs. höga externbelastningar och
fosforkoncentrationer under första perioden
1976-1981 och betydligt lägre värden för den
andra perioden 1982-1988. För den tredje pe-
rioden 1989-1996 råder ett samband som är
tydligt avskilt från perioden 1982-1988. Med
denna jämförelse åskådliggörs hur den stora
minskningen i externbelastningen på Ring-
sjön har resulterat i väsentligt förändrad fos-
forkoncentration i Ringsjöns vatten, vilket i
sin tur positivt förbättrat siktdjup etc.
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Diskussion

Agronom Else-Marie Mejersjö: Tittar vi på en
växtnäringsbalans totalt sett för det svenska
jordbruket, hur mycket som förs in med han-
delsgödsel, deposition, foder, kvävefixering
och på hur mycket som förs ut av vegetabilier
och animalier från jordbruket, ser vi att det är
34% som vi utnyttjar om vi räknar på 1995 års
siffror. Totalt sett har vi en ganska låg kväve-
effektivitet. Vi har sett bl.a. av Lennart Matts-
sons föredrag, att på rena växtodlingsgårdar
– vi har mer än tio års erfarenhet av växtnä-
ringsbalanser, som visserligen inte samman-
ställts vetenskapligt men vi börjar se ganska
väl vad det innebär – kommer kvävet in via
handelsgödseln och förs ut via spannmålen,
och där har vi ett gott utnyttjande av det till-
förda kvävet. De absolut sämsta balanserna
har vi på mjölkkogårdar med fastgödselhante-
ring eller djupströgödsel. Där kan vi hamna
på att vi utnyttjar 20-25% av det tillförda kvä-
vet och inte alls kommer upp i de utnyttjande-
grader som vi gör på spannmålsgårdar. Svin-
gårdar ligger någonstans mitt emellan.

På flytgödselgårdar jämfört med samma
produktionsform på en gård med fastgödsel
så har vi ett bättre kväveutnyttjande på den
gård som har flytgödsel. Dilemmat med det
här är att på en mjölkkogård kan vi ha stora
överskott uppemot 150-200 kilo per ha. Det
beror på att fodret ”importeras” från spann-
målsgårdarna och vi har även en geografisk
förflyttning av fodret från hela norra slättbyg-
den till södra Sverige. När man pratar om för-
luster, som blir resultatet av det dåliga utnytt-
jandet, blir det ammoniakförluster, utlakning
och inlagring i det organiska materialet. Det
är ju de tre vägar som överskottet kan ta vä-
gen. Man kan egentligen inte säga att det är
bra att mjölkkogården är beroende av pro-

duktionen på spannmålsgården. Man kan ju
säga att spannmålsgården transporterar sina
förluster till djurgården. Att överskotten på
en mjölkkogård med hög djurtäthet kan vara
så stora även om man övergår till flytgödsel
och tillämpar den mest miljövänliga tekniken
med släpslangar och täcker sina flytgödsel-
bassänger – som ligger inom något så när eko-
nomiska möjligheter för lantbrukaren att ut-
föra – så kommer vi ändå inte ner till accep-
tabla överskott på mjölkkogården i och med
att vi har den här motorn, spannmålsgården
och handelsgödselförbrukningen där som
driver systemet runt. Detta är ett problem
som vi inte vet hur vi skall komma åt eftersom
det är klart att låg den här mjölkkogården för
sig med en massa spannmålsgårdar runt om
kanske det inte spelade så stor roll. Men ni vet
ju hur det svenska jordbruket ser ut, vi har
djurproduktionen koncentrerad till vissa om-
råden och där har vi delvis problemen. Slut-
satsen är att man måste se spannmålsgården
och djurgården tillsammans.

Herr Jan Persson: Hur mycket av ”förlusterna”
som kan inlagras vet vi relativt hyggligt. Vi vet
hur mycket organiskt material vi sätter till
och vi har rätt bra reda på hur mycket av det-
ta organiska material i stallgödseln som byggs
in i stabila humussubstanser. Vi kan ta ett
exempel, om vi sprider 20 ton fast gödsel så
innehåller detta kanske 4 ton torrsubstans
organiskt material. Av detta kan vi räkna med
att ett ton kommer att bilda stabila humus-
substanser. Dessa kommer att innehålla 50-60
kg N som vi bygger in. Då är frågan här natur-
ligtvis när kommer detta tillbaka? Det är lång-
siktigt precis som alltid med den organiska
substansen. Många har studerat efterverkan
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där man säger att har det kommit in i den or-
ganiska substansen så är det långsamt. Kan-
ske kommer det 10% till nästa år och sedan
2- 3% under en lång tid. Vi brukar säga att de
som har gett stallgödselgivor länge kan räkna
med en kväveleverans utöver den icke stall-
gödslade om 20-30 kg kanske och det är långt
mycket mindre än vad vi har tillfört under
motsvarande tid, så det är väl inne i humus-
substansen. Men det är klart att om vi ökar
mullhalten då ökar vi också den mineraliser-
ande förmågan.

Christine Jakobsson: Jag har jobbat i Mellan-
sverige med växtnäringsbalanser sedan 1987
och vi ser ofta att vi har kväveplus på mjölk-
gårdar på 60-80 kg N. Det är ganska bra om
man jämför det med södra Sverige. Där har
man kväveplus kanske på 150 kg. Det beror
förstås på djurtätheten. Vi har aldrig eller yt-
terst sällan över en djurenhet per ha i Mellan-
sverige, vilket är ganska vanligt i södra Sve-
rige.

En annan sak som jag också skulle vilja ta
upp är fosfor. Min minnesbild av de gårdar jag
har besökt är att oftast har vi största över-
skott på fosfor där vi har svinproduktion. Jag
tror att det hänger samman med att man har
ganska hög tillåten mängd fosfor om man tar
maxtal 10,5 slaktsvin eller 2,2 suggor per ha.
Det blir något högre mängd än om man jäm-
för med 1,6 mjölkkor per ha. Man har också
höjt fosforinnehållet i fodret under senare år.
Det är någonting som man märker när man
besöker gårdarna.

När vi talar om fosfor skulle jag också vilja
tillägga att vi verkligen har haft en betydlig
minskning på fosforsidan. Om man går tillba-
ka till statistiken 10-15 år var förbrukningen
ca 22 kg per ha. Om man tittar på genomsnitt
av SCB:s siffror för 1995-1997 tror jag det är 7
kg fosfor per ha och år som vi tillför med han-
delsgödsel. Det är 15 kg som vi har sparat in
tack vare växtnäringsbalans och rådgivning
m.m.

Herr Jan Persson: Stora delar av åkermarken i
Sverige var ju fosforfattig. Det fanns ett behov
av att lyfta fosforhalten och det är det vi har
gjort nu.

Christine Jakobsson: I Mellansverige ser vi
fortfarande i markkarteringen ofta skiften
som har klass II och t.o.m. klass I. Klass III är
dock vanligast. Det är inte alls som i södra
Sverige där det mesta är klass IV och V. Helt
onödigt var det naturligtvis inte.

Herr Jan Persson: Vi pratade om Ringsjötrak-
ten och då hörde vi här av Helén Rosengren
att markerna var fattiga på fosfor när man
startade och det var Hushållningssällskapet
som sade att man inte kunde odla sockerbe-
tor t.ex. Det var de som fann att det var så
enkelt som att tillföra fosfor. Det var då det
startade. Vi har bördingsförsöket på Orup där
man fick hyggliga skördar även i den del som
var ogödslad med fosfor för 40 år sedan. Det
växer inte sockerbetor längre där.

Fil. kand. Lars Mellgren: Gunnar Andersson
sade att sjön var en bra fågelsjö innan förore-
ningarna tog över. Vill Du förklara vilka föro-
reningar?

Fil. dr Gunnar Andersson: Jag sade inlednings-
vis att under ett antal år var det en recipient
för avloppsvatten från Hässleholms kommun.
Det är då det här uppträder. Efter den höga
belastningen så blir sjön grumlig.

Agronom Jonas Andersson: Det är en fråga om
tidigare diskussioner om enskilda avlopp som
både Anders Karlsson och Göran Ekblad tala-
de om och då nämndes markbäddar och infil-
trationsanläggningar som möjliga åtgärder.
Idag finns ganska mycket ny teknik och ut-
vecklas också ny teknik, bl.a. nämndes käll-
sorterande system. Man tar nu fram fosforfäl-
lor för enskilda avlopp. Det är någonting som
nu bl.a. med hjälp av de här 5,4 miljarderna i
det statliga investeringsstödet kommer att
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vidareutvecklas. Så låser vi inte de här tekni-
kerna som finns idag men snart har vi nya tek-
niker på gång.

Forskningsingenjör Sten Hellqvist:  Jag har va-
rit engagerad i ett par sjöar i Danderyd där vi
inte har braxen, däremot har vi rudor. Är de
lika lömska som braxen?

Fil. dr Gunnar Andersson: Ja, de ser lite fredlig-
are ut, men får man tätare bestånd så är de
det värsta man kan råka ut för. Det är inte lätt
att ta livet av dem heller.

Lantmästare Carl Wachtmeister: En fråga till
Gunnar Andersson angående de här cyklerna
i Tåkern. Är de årsberoende så att alla sjöar
har samma cykel eller har olika sjöar sina in-
dividuella cykler?

Fil. dr Gunnar Andersson: Vad vi har sett är det
individuella cykler. De sjöar där det händer
naturligt t.ex. i Krankesjön och Tåkern tycks
det vara situationen i maj som är avgörande.
Då är det ofta så att om man har haft en
regnig vår är det mycket vatten som rinner till
sjön. Då blir vattenståndet högt. Då kommer
växterna man eftersträvar inte igång. Vattnet
blir dessutom grumligt av suspenderat mate-
rial. Det är rikt på fosfor och kväve. Det blir
mycket växtplankton. Under den perioden
kan undervattensväxterna slås ut. En sådan
situation, om den är storskalig, skulle kunna
drabba en serie sjöar. Men det har vi inte sett
än utan det tycks vara rätt individuellt.

Projektledare Anders Karlsson: Det är som van-
ligt att man måste ta reda på om det ger nå-
gon effekt innan man kan bestämma vilken
sorts åtgärd man skall vidtaga. Det är klart att
det finns urinseparerande modeller och allt
möjligt nytt, men man måste se vad effekten
blir. Framför allt om det är enskilda männi-
skor som skall satsa många tusen kronor på
sin gård.

Herr Peter Edling: I Kurt Hagenruds bilder av
kväve och fosfor i Ringsjön från 1976 och fram
till 1996 tycker jag den avgörande frågan
finns, som berör mig som lantbrukare. Det är
faktiskt så att jordbruket har gjort mycket för
att minska avgången av kväve och fosfor och
likväl händer inte något särskilt i det här vatt-
net, utan det står still på en viss nivå. Den frå-
ga jag alltid brukar ställa är varför kan vi inte
se några effekter i vattnen av det jordbruket
gör? Då brukar det komma blyga kommenta-
rer från sakkunskapen att – ja det beror på
uppehållseffekter, vi vet inte o.s.v. Jag skulle
önska att någon gjorde den fulländade kom-
mentaren och talade om för mig varför det är
så här.

Jag har faktiskt fått en ny idé idag. Det var
Stellan Hamrin och den felaktiga sammansätt-
ningen på fiskbeståndet där vitfisken rör upp
en massa sedimenterat material. Om det är så
kommer det att ta oändligt lång tid innan vi
kan mäta någonting. I Sörmland i vår socken
finns det tre stora omställningar. 1/3 av den
öppna åkermarken har varit omställd på det
ena eller andra sättet. Före reformprogram-
men 1987 fanns det 500 mjölkkor, i slutet av
1998 finns det inte en enda mjölkko och av-
kastningen av stråsäd har under den här ti-
den ökat med ungefär 1000 kg per ha utan att
handelsgödseln har ökat. Vi borde således ha
minskat avgången av kväve och likväl syns
ingenting. Vad beror det på?

Laboratoriechef Stellan Hamrin: För en viss
typ av sjöar, nämligen icke skiktade sjöar som
under längre tid utsatts för belastning, är fisk-
samhället ofta svaret på Din fråga. De vid-
makthåller det dåliga stadiet tills man plock-
ar bort dem eller om de efter ett stort antal år
försvinner av sig själva.

Fil. dr Gunnar Andersson: Kurt Hagenruds två
sista figurer gäller inte tillståndet i sjön utan
tillståndet i tillrinnande vatten.
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Herr Carl-Olof Tamm: Jag hade två frågor till
Gunnar Andersson. Den ena är väl täckt re-
dan. Det var om inte gräskarpen kunde använ-
das som modelldjur för att testa vissa hypo-
teser när man sätter in den i dammar. Det är
ju ett ganska ofarligt ekologiskt experiment
eftersom den inte förökar sig. Den andra frå-
gan är att vi har haft en stor landskapsföränd-
ring som har berört slättsjöarna i hög grad
under de senaste 50 åren och det är frekven-
sen av vass. Vassar, inte bara Phragmites har
ökat enormt av det skälet att man inte längre
skördar den som foder. Det gjorde man ännu
under andra världskriget när det var dålig
avkastning. Då tog man bort vassen och ut-
nyttjade den som foder. Vidare hade man kor-
na som regelbundet betade i strandängarna
och en bra bit ute i vattnet så långt de tyckte
det var bekvämt att gå. Det höll nere biomas-
san av vassen kolossalt mycket jämfört med
vad vi ser nu. Har det haft betydelse för sjöar-
nas tillstånd?

En annan kommentar rör kvävefixering
som knappast har nämnts. Jag förstår att te-
mat har varit intensiv spannmålsodling eller
intensiv djurhållning och då spelar det kanske
inte så stor roll, men man har dock gjort jäm-
förelser med s.k. ekologiskt jordbruk och då
borde väl möjligheten till kvävefixering ha
nämnts åtminstone.

Fil. dr Gunnar Andersson: I den europeiska
fiskfaunan finns det ingen fiskart som lever på
gräs eller vattenväxter som dominerande
föda. Vi har därför introducerat gräskarp från
Asien, vilket är en rätt så främmande åtgärd.
De har effekt i småvatten och man kan använ-
da dem för experiment. Jag vill säga att när
det gäller inplantering av fisk då kan man dra
nytta av reduktionsexperimenten. Som ett
allmänt råd skall man säga att undvik i första
hand ruda men också andra mörtfiskar typ
mört och karg som är introducerad i Nord-
amerika och ställer till ofantliga problem,
braxen också. Man kan ha lite regnbåge, lite
öring och abborre går också bra.

Sedan var det en fråga om övervattensväx-
terna, vassarnas betydelse. I de här forsk-
ningsprojekten jag har medverkat i har vi inte
jobbat med vass. För att förenkla så har vi tit-
tat på den öppna vattenytan utanför den ytt-
re vasskanten. Men om man skulle våga spe-
kulera lite, tror jag att det finns växtnäring
och det blir ju alltid någon växt som tar upp
den. Det kan vara undervattensväxter, det
kan vara växtplankton och det kan vara vass-
växter. Det måste ha haft en positiv effekt på
själva den öppna miljön för de binder myck-
et näring och särskilt om de skördas regel-
bundet. Jag skulle väl våga mig på gissningen
att hade vi inte haft en expansion av vassarna
så hade det sett ännu sämre ut i det öppna
vattnet.

Herr Jan Lundegrén: Hela det här seminariet
har kretsat kring behovet av att minska växt-
näringsläckaget från jordbruksmarken till re-
cipienterna. Därför tycker jag att det har varit
fascinerande att lyssna till hur vi gång på
gång har kommit fram till att lösningen kan-
ske finns i trålfisket av vitfisk ute i våra vatten-
drag, men jag tror kanske inte ändå att det är
den enda lösning som kommer att föreslås
från våra politiker. Nu är det så att Arne Gus-
tafson hade svaret på vad man skulle vidta för
åtgärder för att fånga in kvävet. Du föreslog
fånggrödor, vårspridning av stallgödsel, lag-
ringskapaciteter och Du diskuterade behovs-
anpassad kompletteringsgödsling. Nu anses
inte de där åtgärderna tillräckliga utan miljö-
ministern kräver att jordbruket skall vidta
ytterligare åtgärder och då vill jag fråga. Vilka
råd ger forskningen till våra miljöpolitiker för
att i fortsättningen komma ännu längre med
kampen mot växtnäringsläckaget?

Professor Arne Gustafson: De råd som Du
nämnde har vi redan lämnat. Jag tycker att
innanför regelverkets ramar har jordbrukarna
ett stort eget ansvar och handlingsfrihet att
vidta ytterligare åtgärder. Jag vill inte vara
den som bidrar till en detaljreglering, utan här
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tycker jag, med den kunskap vi har, att det är
lantbrukarens eget initiativ. Är det så att den
kunskapen inte finns ute hos lantbruket då är
jag beredd att medverka att sprida den.

Riksdagsman Peter Weibull Bernström: En sak
är att vi har ett regelverk men vi måste också
analysera vad som sker ute i lantbruket under
regelverkets ram. Vad gör lantbrukarna och
hur identifiera vad man ytterligare kan göra?
Jag tycker kanske inte politikerna skall styra
det utan med den kunskap vi har så tycker jag
att lantbruket själv tar ansvaret.

Som ende kvarvarande politiker känner jag
mig naturligtvis apostrofierad och jag skall
gärna säga några ord så här på slutet. Jag tyck-
er att det har varit ett oerhört intressant semi-
narium som har givit svar på en mängd frågor
och också kanske avlivat en del myter som i
alla fall många av mina kollegor går och bär på.
Dessvärre har det inte varit så många av mina
kollegor här. Därför är det viktigt att akade-
mien och andra institutioner i samhället som
har deltagit hjälper till att föra fram de fakta
som har lagts fram idag. Vi kommer nog inte
längre med detaljregleringar och den typen av
styrning utan vi kommer nog längst med att
kanske ändra regelverk och lätta på regelverk
i stället. Som t.ex. Helén Rosengren sade tidiga-
re idag, att inom ramen för EU:s miljöstödspro-
gram tillåta bevattning från anlagda dammar
därför att då stimulerar vi intresset att anlägga
dammar. Det är sannolikt en av de absolut vik-
tigaste åtgärderna för att komma tillrätta med
detta. Ev. ramar är kanske att ta bort sådana
saker som handelsgödselmedelsavgifter som
Björk pekar på, vilket belastar jordbruket, men
samtidigt, vad jag kan förstå, inte har någon
som helst effekt på miljön.

Herr Ove Samuelsson: Jag har en egen damm
och fem stycken karpar som går där och lurar.
De är mycket bra till att hålla kräftdammen ren
från gräs och annan växtlighet. Jag har jobbat
mycket med att försöka räfsa bort saker och
ting men sedan jag skaffade karparna har jag

fem goda vänner. De överlever kylan. Däremot
har jag också haft en regnbåge som har gått
där i fem år och jag har försökt att plantera in
kräftor i dammen. Men jag kom på att den där
regnbågen går och lapar upp alla kräftyngel.

Herr Jan Persson: Peter Edling undrar varför
det inte har hänt någonting trots att vi ju fak-
tiskt har gjort väldigt mycket. Stallgödsel-
spridning har blivit bättre. Det är släpslangar,
det är tider för när det är tillåtet att sprida,
det är fånggrödor. Det är gjort mycket och då
frågar man sig varför har inte detta gett något
resultat och det tycker jag också är konstigt.
Det finns ju en sak som inte har slagit igenom.
Vi har ju haft gårdar där vi har haft mycket
kvalificerade givor med stallgödsel och detta
ger ett utbyte i form av humussubstanser.
Detta ändrar man inte så snabbt, utan det är
en verkligt långsiktig effekt. Vi har sett exem-
pel – Rothamstedförsöken. Där lade man på
kvalificerade givor i två försöksled av stall-
gödsel. Efter 20 år slutade man i det ena och
sedan har man följt markkvävets utveckling
dels i det stallgödslade, dels i det icke stall-
gödslade. Fortfarande närmare 150 år efter
att man slutade i det ena försöksledet har
man inte kommit i jämvikt. Vi har all anled-
ning att räkna med att humuseffekten blir
långvarig och kommer att bidra. Det är alltså
mycket som gör att man tycker att det är kon-
stigt.

Detta med humushalten brukar jag gärna
slå ett slag för, därför att humus är inte bara en
kväveleverantör. Det är så mycket annat också.
Den hjälper till med strukturen, med den nä-
ringshållande förmågan och den vattenhållan-
de förmågan och kanske hjälper den också till
så att rötterna kan genomväva markprofilen
lite bättre och därmed suga upp lite mer kvä-
ve. Så jag hör alltså inte till dem som tycker att
man skall minska på humushalten.

Det är mycket som har sagts här idag och
jag har anledning att tacka föredragshållarna
men också alla som har varit närvarande och
bidragit med diskussionsinlägg.
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