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Är det möjligt?
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Utmaningarna för åtgärder mot övergödning

• Helhetsbedömning; utnyttja synergier, hantera målkonflikter och prioritera

• Åtgärdsarbetet blir svårare och svårare

• Effektivare placering av åtgärder 

• Mer åtgärder, både gamla och nya

• Mer kunskap om effekt och genomförande

• En del åtgärder tar lång tid att få effekt av

• Det finns systemfel (som kan åtgärdas)



Åtgärder kommer till på olika grunder

• Tvingande åtgärder

• Regelverk

• Särskilda villkor för verksamheter

• Frivilliga åtgärder

• Kunskap om hur och varför genom rådgivning

• Miljöersättning och miljöavgifter

• Åtgärder som  bara händer av andra skäl



Blir det bättre?
Modellberäkningar av 

utlakning från åkermarken 

(PLC)

Kväveutlakningen har minskat, 
både genom åtgärder men också 
på grund av att 
markanvändningen ändrats

Ingen trend för fosfor
Åtgärder efter åkerkanten 
(dammar och våtmarker) ingår ej



Blir det bättre?

Mätningar i vattendrag

(miljöövervakning)

Långa tidsserier (10-20 år)

Sjunkande kvävehalter i 
områden med intensivt 
åtgärdsarbete

Ej sjunkande fosforhalter



I djurhållningen

I odlingen Längs diket

I vattendragen

I dräneringssystemen

Jordbruksåtgärderna Hantera större 

vattenfluktuationer 

är  viktig 

klimatanpassning



Samordning av åtgärdsarbete i 
avrinningsområden

Nya former för vattenvårdsarbete 
i projektet LEVA

Vattensamordnare i 20 
pilotområden
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Lönnstorp, moränlättlera

Mineralkväve och utlakning över vinter 2018-2019 

i jämförelse med medel 2012-2017, Skåne

Ingen höstgröda
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Lönnstorp, moränlättlera, mineralkväve och utlakning
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Fånggröda av honungsört sådd efter 

skörd i slutet av juli 

Mineralkväve och utlakning över vinter 2018-2019 

i jämförelse med medel 2012-2017, Skåne

Fånggrödor (mellangrödor) är 

viktiga åtgärder i framtida klimat



Erosion på sluttande fält innebär fosforförluster



Skyddszon är en typisk fosforåtgärd



Tvåstegsdike och fosfordamm bromsar flödet 

och fångar partiklar

Bra dränering och strukturkalkning ger 

bättre infiltration och mindre fosforförlust



A Svanbäck, doktorsavhandling, Mitigation

of P leaching from agricultural soils
Dennis Wiström

Utlakningsbart fosfor som funktion 

av innehållet i marken

Långtidsgödsling påverkar läckaget av fosfor



Djurtäthet i länderna 

kring Östersjön

Näringsöverskott under 

lång tid ökar risken för 

näringsläckage

Svanbäck et al., 2019.Reducing 

agricultural nutrient surpluses in a 

large catchment – Links to livestock 

density. Science of the Total 

Environment 648



Separering av 

fosforfraktion i 

biogödsel

Kompost?

Pellets?

Mineralgödsel?

Aska?

Biokol?

Omfördelning av fosfor från intensiv djurhållning till 

regioner med fosforbehov 



Vad väljer du för Östersjöregionens framtid?



Mjölk är bra för Östersjön

• Korna hör till vår kultur, vi är bra på kor!

• Vall är bästa grödan mot läckage

• Vall bekämpar ogräs

• Vall lagrar kol och ökar bördigheten

• En balanserad djurhållning cirkulerar näring utan att ge överskott

• Man klarar sig utan handelsgödsel, kan nyttja naturens kvävefixering

• Kor bevarar biologisk mångfald

• Kött är bra proteiner, och man behöver inte äta varje dag, då  minskar 

utsläppen av metan



Havredryck är bra för Östersjön

• Vi slipper metanet som idisslarna släpper ut, en stor källa till växthusgaser

• Arealen som behövs minskar dramatiskt, gott om plats att odla goda 

proteiner

• Vi kan försörja fler människor, eller odla skog som lagrar kol

• Ettåriga grödor ger läckage? Nej vi kan ha fånggrödor som minskar 

läckaget nästan lika bra som vall, och som lagrar kol

• Handelsgödsel kan vi framställa fossilfritt

• Hästarna kan sköta naturbetesmarkerna



Tack och välkomna till Baltic Sea Science center 
på Skansen!


