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Sammanfattning 
 
Att utforma multifunktionella buffertzoner längs ett vattendrag på ett ekonomiskt hållbart 
sätt kräver att man tar hänsyn till en mängd olika faktorer. I den här planen har vi valt att 
sätta föroreningsreducerande förmåga som buffertzonens främsta uppgift. I övrigt har vi 
strävat efter att få ett så litet produktionsbortfall som möjligt, en god biologisk mångfald, 
bra viltvård som ger möjlighet till ökad inkomst via jakt, estetiskt tilltalande samt att man 
kan tillgodogöra sig de i dagsläget lämpliga bidragen. Detta görs i förstahand för att öka 
jordbrukares/markägares intresse att anlägga buffertzoner intill vattendrag. 
 
Då jordarten i området mestadels består av sand så blir inte påverkan på vattendraget via 
ytavrinningen så stor jämfört med om jordarten hade haft en finare textur t.ex. lerjord. 
Därför har främst viltvård och bidrag legat till grund när buffertzonens bredd har 
fastställts, då dessa i vissa fall kräver en bredare zon än om man bara hade dimensionerat 
efter vattenkvalitén.   
 
Större delen av buffertzonerna har lagts som ”uttagen areal” och flerskiktade 
vegetationssystem har efterstävats. Detta innebär kombinerade träd-, busk- och gräs-
/örtzoner. Bland annat för att kunna plantera buskar på ”uttagen areal” och för att få 
bidrag, har fleråriga energigrödor planerats på vissa delar av buffertzonerna. I övrigt har 
vi föreslagit plantering och självföryngring av buskar och träd som finns i området.  
 

Abstract 
 
To create multifunctional buffer strips along a watercourse in an economically 
sustainable way requires consideration of many different factors. In this plan we have 
selected pollutant reduction as the main purpose of the buffer strip. We have also strived 
to achieve minimal income loss due to reduced production, increased biological diversity, 
good game preservation that leads to higher income from hunting, aesthetical satisfaction 
and possibility to profit from available subsidies. This is done mainly to make 
landowners/farmers more interested in creating buffer strips along water courses. 
 
As sand is the dominant type of soil in the area, the water course is less affected by 
surface runoff compared to if the soil would be clay or some other finer texture. Game 
preservation and subsidies have therefore been the main factors when establishing the 
width of the strip, because these require wider buffer strips in some cases. 
 
Most of the buffer strips have been left as fallow fields and multilayered vegetation 
systems have been strived for. This means combined tree, bush and grass/herb zones. To 
be allowed to plant bushes on a fallow field and also receive subsidies we suggest that 
perennial energy plants should be planted in some parts of the buffer strips. Perennial 
energy plants have several benefits, such as income when harvested and game 
preservation. In addition we have suggested planting and self rejuvenation of the local 
trees and bushes.  
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1 Inledning  
 
Jordbruket har genomgått stora förändringar i Sverige under de sista 150 åren. Redan i slutet 
av 1800-talet var stora delar av jordbruksmarken täckdikad [Möller 1984]. Under de senaste 
50 åren har jordbruket blivit allt intensivare. Övergång till större, sammanhängande åkrar har 
lett till att vissa viltarter missgynnas vad gäller skydd och i viss mån födotillgång [Morgan 
2003]. Detta ledde även till att strandzonerna blev för smala, strandkanterna för branta och 
vattenhastigheten ökades, med en då betydande erosion- och sedimentations risk som följd 
[Alström och Åkerman Bergman 1991, Theil-Nielsen et al. 2005]. Följderna av denna 
intensifiering har lett till att vattnet som rinner genom landskapet mot ån inte hinner renas i 
tillräcklig utsträckning. Detta medför att förorenat vatten når vattendraget, i det här fallet 
Vramsån. En effekt av detta är att vattnet grumlas och lekbottnar slammas igen [Theil-Nielsen 
et al. 2005].  
 
På senare år så har man blivit allt mer intresserad av att återställa utsatta vattendrag till sina 
naturliga ursprungs fåror och ekologiska förhållanden. I och med detta så har 
buffertzoner/skyddszoner som effektivt kan reducera förorenings- och sedimenttransporter till 
vattendragen från intilliggande jordbruksmarker blivit en allt viktigare del i 
restaureringsarbetet. Dessa zoner (om de är rätt utförda och skötta) kan även ge upphov till 
nya möjligheter för viltet att etablera sig här och ge en ökad biologisk mångfald. Detta kan i 
sin tur sen leda till ökade möjligheter för markägaren vad gäller jakt och viltvård samt andra 
positiva aspekter [Theil-Nielsen et al. 2005]. 
 
Med hänsyn till dessa faktorer har vi utarbetat plan för hur buffertzoner kan anläggas på 
jordbruksmark intill Vramsån i nordöstra Skåne. Planen redogör för hur man under givna 
förutsättningar, på ett bra sätt kan kombinera effektiv vattenrening med god viltvård på ett 
kostnadseffektivt sätt.  
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1.1 Vramsån  

 
Fig.1. Karta över större delen av Vramsåns avrinningsområde [Lindström och Dahlman 
2003]. 
 
Huvudfåran rinner från Linderödsåsen och ner mot Kristianstadsslätten, se fig.1. Den övre 
sträckan av Vramsån är på många ställen uträtad, längre nedströms har den till stora delar 
kvar sin ursprungliga åfåra. Ån passerar Tollarp och därefter består huvuddelen av 
markanvändningen kring ån av jordbruk. I ån är halten av fosfor, kväve och organiskt material 
hög vilket leder till en ökad risk för algblomning, igenväxning och syrebrist [Lindström och 
Dahlman 2003, Nätterlund 2003]. Enligt Lindström och Dahlman (2003), måste tillförseln av 
jord och fosfor minskas. Även Östersjön påverkas av Vramsåns vattenkvalité då den via 
Helge å rinner ut i Hanöbukten. Åkermark som inte är bevuxen och översvämmas kan bidra 
till att stora mängder partikelbundet fosfor når ån [Bydén et al. 2003].  
 
Ån är idag klassad som riksintresse och är även utsedd till Natura 2000-område. ”Vramsån i 
Kristianstads Vattenrike”, 1999-2003 är ett projekt som letts av miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Kristianstad och som genomförts genom WWF [Lindström och 
Dahlman 2003].   
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1.2 Avgränsningar 

 
Arbetet begränsas till ett specifikt område där en jordbrukare har sin verksamhet. I detta 
område kommer platser som är lämpliga för skapande av buffertzoner att väljas ut.  Där 
kommer släntlutningar vid ån att uppmätas, landskapets skålning att studeras samt jordart och 
organiskhalt bestämmas. Fältundersökningar gällande bl.a. befintliga växter och viltarter 
kommer också att utföras. Därefter väljs lämpliga växter med avseende på 
föroreningsreduktion, viltbegärlighet, ekonomi, vindskydd mm ut. Sedan kommer olika typer 
av bidrag att kollas upp och utvärderas. Allt detta kommer sedan att vägas samman för att se 
hur man på ett lämpligt sätt kan anlägga multifunktionella buffertzoner. Hänsyn kommer tas 
till att Vramsån är ett natura 2000-område och de många skyddsvärda arter och biotoper som 
finns i och längs med ån.  
 

1.3 Syfte  

 
Denna plan görs i förstahand för att öka jordbrukares/markägares intresse att anlägga 
buffertzoner intill vattendrag. Den ska även uppmuntra till att dessa buffertzoner, inte bara 
anläggs för att förbättra vattenkvalitén, utan även anpassas för i det högintensiva jordbruket 
hårt ansatta viltet, vilket i sin tur kan ge inkomst via jakt. Att på detta vis skapa buffertzoner 
kommer att vara ett steg i rätt riktning för att kunna uppnå ett flertal av de miljömål som 
regeringen fastställt (Se 3.1.2).   
 

1.4 Malörten AB  

 
Fig.2. Karta över det aktuella området. Buffertzonerna har planerats på åsträckan som  
går i syd-nordlig riktning från den lilla sjön fram till E22 [Eniro 2006]. 
 
Malörten AB består bl.a. av flera jordbruksfastigheter som är belägna intill Vramsån i 
nordöstra Skåne, se fig.2. På dessa fastigheter bedrivs ett intensivt jordbruk vilket lett till att 
marken är väldigt öppen och erosion orsakad av vind och vatten är på vissa ställen ett 
problem. Företaget ägs av Sven-Ingvar Nilsson. På företagets marker odlas huvudsakligen 
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potatis, sockerbetor och spannmål. Den uppodlade marken är ca 130 ha stor. Sven-Ingvar har 
även ca 100 nötkreatur varav ett 50-tal går ute på bete under sommarhalvåret. Betesmarken är 
totalt ca 40 ha stor [Nilsson 2005]. 
 
Utöver Sven-Ingvar arbetar en anställd på företaget.  
 

2 Material och metoder 

2.1 Områdesbeskrivning 

 
Området är relativt kuperat och områdena kring Vramsån varierar från att vara helt platta till 
att ha lite mer skarpa sluttningar mot ån. Detta medför till att vissa områden är helt 
översvämmade under våren och ibland även under hösten, och andra blir inte översvämmade 
alls (Se fig.3 under rubrik 4.8).   
 
Betesmarken ligger uteslutande i anslutning till ån. Vid betesmarken kan boskapen gå enda 
intill ån. Vissa åsträckor kantas av åkermark, denna ligger dock inte i direkt anslutning till ån. 
De befintliga, naturliga buffertzonerna varierar i bredd från ca 3 till ca 25 meter. 
 
Vramsån meandrar genom marken, och på vissa sträckor är strandkanten kraftigt utsatt för 
erosion. Vissa områden är även utsatta för vinderosion. Vilka områden som utsätts för 
vinderosion varierar beroende på vilket håll det blåser från [Nilsson 2005].   
 
Det finns två mindre våtmarker på marken (Se fig.3 under rubrik 4.8) som ligger relativt 
öppet. Under torrare perioder på sommaren torkar dessa nästan ut helt.    
 

2.2 Jordart 

 
Jordprover togs på totalt 8 punkter, ett prov i varje område som buffertzonerna kommer att 
planeras på samt två på betesmarkerna (Se fig.3 under rubrik 4.8 för provpunkternas 
placering). Proven torkades och siktades för att bestämma jordarten. På jord som passerar 
tvåmillimetersikten utfördes hydrometeranalys. Resultaten från siktning och 
hydrometeranalys fördes in i ett program i Matlab där siktkurvor ritades upp. Programmet var 
konstruerat av Peter Dahlblom. Efter att siktkurvorna blivit fullständiga så bestämdes 
jordarterna med hjälp av ett nomogram [Ekström 1927, Kézdi 1974, Lambe 1960].  

2.3 Lutningar 

 
Släntlutningar har mätts upp/avvägts på de 6 områden där åkermarken ligger mer eller mindre 
i anslutning till ån (Se var avvägningarna gjordes på fig.3 under rubrik 4.8). Detta gjordes 
med optiska avvägningsinstrument av märket Leica för att kunna uppskatta erosionsrisken 
orsakad av ytavrinningen. Endast kortare sträckor avvägdes med en framåt- och en bakåt 
avläsning varefter lutningen kunde beräknas. Betesmarkerna har inte vägts av då de 
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uteslutande ligger på de plana områdena intill ån. Det finns förvisso några små kullar och 
vissa svackor där, men här kommer ändå inga multifunktionella buffertzoner att anläggas.  
 
 

2.4 Organisk halt 

 
Den organiska halten bestämdes i laboratoriet med hjälp av en Svensk standard (SS 027105).  
Proverna torkades först i en ugn i 105 grader i 24 timmar för att sedan vägas. Efter detta så 
brändes proverna i 950 grader i ca en timme för att sedan återigen vägas. Efter att 
glödgningsförlusten beräknats kan den organiska halten beräknas med hänsyn till jordens ler- 
och karbonathalt, men detta gjordes ej. Se förklaring under rubrik 4.4 [Ekström 1927, Kézdi 
1974, Lambe 1960].                                                                                                                                              

2.5 Fältstudier 

 
Fältstudier har utförts för att få en uppfattning om områdets beskaffenhet. Det som studerats 
är vilka områden som översvämmas, befintliga buffertzoner, landskapets skålning, vilka 
viltarter som finns i området, vilka träd- och buskarter som finns mm. Studierna gjordes under 
november och december 2005. Landskapets skålning/avrinning studerades under 
snösmältningen i mars 2006. Områdena som studerats syns på fig.3 under rubrik 4.8.  
 

2.6 Dimensionering 

 
Buffertzonen kommer att dimensioneras med hänsyn till bl.a. markens lutning, skålning och 
jordart. Lämpliga växter väljs med utgångspunkt från befintliga arter i området, jordart, 
föroreningsreducerande förmåga, ekonomi, vindskydd samt till viltbegärligheten hos 
växterna. För att få reda på hur buffertzonerna ska utformas med avseende på 
föroreningsreducerande förmåga, viltbegärlighet, estetik, lönsamhet mm så har vissa 
litteraturstudier genomförts. Kontakt har även tagits med berörda personer på Länsstyrelsen 
som jobbar med natura 2000-områden samt lantbruksenheten angående olika ekonomiska 
stöd.  
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3 Teori 
 

3.1 Utformning av buffertzoner  

   

3.1.1 Funktioner som en buffertzon ska uppfylla  
 
En buffertzon är främst tänkt att användas som en fälla för att fånga upp sediment, 
näringsämnen, bekämpningsmedel, bakterier, patogener och tungmetaller som utlakas från 
jordbruks- och betesmarker innan de läcker ut i intilliggande vattendrag [NRCS 2005, Madsen 
1995, Vought et al. 1994]. Rätt utformad motverkar den även vinderosion, skyddar boskap vid 
hårt väder, erbjuder vilt och fåglar en god livsmiljö samt förbättrar fiskhabitaten [NRCS 
2005]. Enligt Bergquist (1999) kan den utöver detta även utjämna flöden, reglera 
ljustillförseln till vattendraget, utjämna vattentemperaturen, tillföra organiskt material till 
vattendraget samt bevara biologisk- och strukturell mångfald i såväl vattenmiljön som 
landmiljön. Alla dessa faktorer som nämnts ovan är, enligt Bergquist (1999), 
nyckelfunktioner för att bevara ett s.k. ”strömvattenekosystem”. En buffertzon som anläggs 
mellan en jordbruksmark och ett vattendrag, är det sista området som kan hindra materialet 
som frigörs från att nå vattendraget [ISU 2005].  
 

3.1.2 Buffertzoners bidrag till att uppnå Miljömålen 
 
Regeringen har fastställt 16 miljömål och av dessa kommer skapande av buffertzoner beröra: 
ingen övergödning, giftfri miljö, grundvatten av god kvalité, levande sjöar och vattendrag, rikt 
odlingslandskap samt ett rikt växt och djurliv. Nedan följer en kortfattad överblick av hur 
buffertzonerna bidrar till att nå dessa miljömål.  
 
Ingen övergödning kommer att gynnas då buffertzonerna minskar halterna av näringsämnen 
som når vattendragen genom växternas upptag och reducerande förmåga. 
 
Giftfri miljö. Växterna i buffertzonerna kommer att verka reducerande även på ämnen som 
kan vara skadliga för vattendragen och omgivningen. I många fall kommer dessa växter sedan 
skördas och fraktas bort, som t.ex. salix och rörflen. 
 
Grundvatten av god kvalité. Då vattnet stoppas upp av växtligheten i buffertzonerna så ges det 
större möjligheter för vattnet att infiltrera genom marken och därmed bidra till en ökad 
grundvatten nivå samt en bättre naturlig rening. 
 
Levande sjöar och vattendrag. Buffertzonerna bidrar till minskade föroreningar till 
vattendragen samt en ökad biologisk mångfald i strandmiljöerna. 
 
Rikt odlingslandskap. Bidrar bl.a. till delmål 2 om ökade småbiotoper i odlingslandskapet 
samt en ökad biologisk mångfald i det samma [Länsstyrelsen i Skåne 2006]. 
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Rikt växt och djurliv. De multifunktionella buffertzonerna är ett steg i rätt riktning även för att 
uppnå detta mål, då det enligt Sveriges miljömåls hemsida (2006) framgår att ” Människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd”.  

3.1.3 Hur ska man då kunna skapa en multifunktionell buffertzon som klarar allt detta? 
 
Vid restaurering av ett vattendrag i jordbrukslandskap, är det första och viktigaste man ska 
göra, enl. Petersen et al. (1992), att avsätta minst 10 meter breda remsor på vardera sida om 
vattendraget. Dessa kommer att fungera som en buffert mellan åkermarken och vattendraget, 
d.v.s. lösta och partikulära ämnen fälls ut, flockas, adsorberas eller omvandlas/konsumeras av 
växter och mikroorganismer i buffertzonen [Petersen et al. 1992]. Enligt Bergquist (1999), 
anger flera författare att med avseende på vattenkvaliteten bör bredden på buffertzonen vara 
minst 15 meter. Om man har för avsikt att bevara vattendragets biologiska mångfald bör 
bredden, enligt ovan nämnda referens, vara minst 20-30 meter. 
 
Enligt Richard et al. (1997) så ska en väl fungerande buffertzon i ett intensivt 
jordbrukslandskap ha ett tre zons vegetationssystem där området närmst vattendraget minst 
ska vara 9 meter brett och trädbevuxet, gärna planterade i tre till fyra rader. Mittzonen ska 
vara minst 4 meter bred och bevuxen av buskar i en eller två rader medan den yttersta zonen 
närmst den odlade marken ska vara minst 6 till 7 meter bred och gräsbevuxen. Detta leder till 
att den totala bredden blir minst ca 20 meter. Om man har för avsikt att skapa ett bra 
vilthabitat så ska den sammanlagda bredden vara minst 30 meter. Varje enskild zon i en sådan 
buffertzon har sin egen unika uppgift i att reducera tillförseln av ”föroreningar” till ån. Den 
första zonen som ska vara gräsbevuxen med stort antal stjälkar, har till uppgift att stoppa upp 
det mesta av ytavrinningen från jordbruksmarken och få det att infiltrera ner i marken. En av 
anledningarna till att man ska ha buskar i mittzonen och träd i den sista närmst ån är att dessa 
har ett allt djupare rotsystem som tillåter dem att ta upp vatten och näringsämnen från ett 
större djup och på så sätt kunna ta upp de föroreningar som annars skulle ha nått vattendraget 
genom så kallat ”rotzonsläckage”, (markvatten) [Richard et al. 1997].  
 
Träd som planterats vid åkanten bidrar även genom beskuggning till att 
temperaturförändringarna blir mindre, minskad vegetationen i vattendraget samt att de förser 
såväl vattendraget som marken kring vattendraget med organiskt material. Den kombination 
som uppstår av organisk halt i jorden samt syrefria miljöer är förutsättningarna för 
denitrifikation [Theil-Nielsen et al. 2005]. De djupa rotsystemen gör även att åkanten blir mer 
motståndskraftig mot erosion [Richard et al. 1997]. Då strandkanterna stabiliseras blir 
vattenfåran djupare och mer varierad, vilket tillsammans med temperatursänkningen bl.a. 
gynnar fiskförekomsten [Bergquist 1999]. Träd och buskar har även en längre uppehållstid för 
näringsämnen än gräs, viket gör att dessa inte kommer att orsaka marken någon direkt 
tillförsel av näring, förutom den näringen som finns kvar i löven [Richard et al. 1997]. För att 
få ett väl utvecklat fältskikt så får inte träd- och buskskiktet vara för tätt. Fältskiktet behövs 
nämligen för att fånga upp sedimentet som kommer med ytavrinningen [Bergquist 1999]. Al 
(Alnus glutinosa), asp (Populus tremula), ask (Fraxinus excelsior), sälg (Salix caprea), hägg 
(Prunus padus), glasbjörk (Betula pubescens) och vide (Salix spp) har vattentoleranta rötter 
och är därför lämpliga att plantera i en buffertzon [Bergquist 1999].   
 
Har buffertzonen ett utförande som beskrevs ovan eller snarlikt detta, så kommer det att ge en 
minskad förorenings- och sedimenttransport från åkermarken, ge ett vindskydd till åkern som 
hindrar vinderosion och därmed gynnar tillväxten av åkergrödorna samt möjlighet att bli ett 
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bra vilthabitat [Richard et al. 1997, ISU 2005, Morgan 2003]. Den minskade vinderosionen 
leder även till att mindre sediment når vattendraget via vindflykt.   
 
Denna utformning är enligt Richard et al. (1997) den optimala vid övergången mellan 
åkermark och vattendrag men utformningen anpassas utifrån omgivande faktorer, ägarens 
önskemål, bidrags möjligheter mm. Som exempel kan nämnas att om en större betesmark är 
belägen mellan åkermark och vattendrag kan buffertzonen utformas som en 4-6 meter bred 
remsa bevuxen med ett lämpligt gräs. Boskap ska då stängas ute från remsan [Richard et al. 
1997]. Detta på grund av att betning och tramppåverkan kan, i områden med mer omfattande 
djurhållning, leda till kraftig erosion av strandkanterna [Bergquist 1999]. För att förhindra 
detta bör man hindra boskapen att nå ån på större delen av den sträcka där betesmarken ligger 
i anslutning till vattendraget [Bergquist 1999]. Ett måttligt bete kan dock öka 
biotopvariationen ”där detta låter sig göras” [Theil-Nielsen et al. 2005]. Här får man alltså 
göra en bedömning från fall till fall och väga fördelar mot nackdelar för att kunna säga om 
man skall stänga ute betesdjuren från buffertzonen eller inte.  
 
Enligt Theil-Nielsen et al. (2005) så kan man för att minska skötseln i det nyetablerade 
området undvika att plantera hela zonen och istället plantera fläckvis, och på så sätt lämna 
resterande områden till fri utveckling vilket gör att trädbestånden spontanetableras. Själva 
planteringens huvudsyfte är att få en så varierad artsammansättning som möjligt men även att 
påskynda en trädetablering i strandzonen. Med tanke på detta så bör man välja arter som 
normalt tar lång tid på sig att spontaninvandra.  
 
Växterna som ska finnas i en sådan buffertzon kan även väljas så att de inte bara ger en 
gynnsam föroreningsreduktion till ån utan även ger viltet bättre livsbetingelser [ISU 2005]. 
Detta skulle i sin tur också kunna ge markägaren en möjlighet till att öka sina vinstmöjligheter 
på den avsatta marken genom ökad vilttillgång och därmed ökade jaktmöjligheter. Rätt 
utformad blir buffertzonen även estetiskt tilltalande [ISU 2005]. För att öka den biologiska 
mångfalden i ett bryn (i det här fallet buffertzonen) är det enligt Rosenqvist 2003 lämpligt att 
välja en sammansättning av träd och buskar som blommar under ett stort spann av året. Ett 
exempel på artsammansättning som ges är salix (Salix spp), slån (Prunus spinosa), vildapel 
(Malus sylvestris), hagtorn (Crataégus sp.), fågelbär (Prunus avium), nyponros (Rosa 
rubiginósa) samt björnbär (Rubus sp) som blommar fr.o.m. april t.o.m. augusti i nämnd 
ordning.    
 
Vid utformning av en buffertzon ska man ta särskild hänsyn till markens lutning, 
erosionskänslighet och förekommande dräneringssystem [Bergquist 1999]. Enligt Dahlman 
(2006) och Alström & Åkerman Bergman (1991) så har även landskapets skålning betydelse 
för buffertzonernas utformning, detta då rännilar lätt bildas i de lägsta områdena.  
 
Där det förekommer dräneringsrör kan små våtmarker anläggas, så kallade 
”hästskovåtmarker”. Denna ska ha en storlek på minst 8x10 meter dvs. 8 meter lång och 10 
meter bred. Den utformas som en hästsko där dräneringsvattnet få passera innan det når ån. 
För att förhindra direkt ytavrinning från åkermarken så kan en liten förhöjning skapas på 
kanten till hästskovåtmarken. Dessa hästskovåtmarker kommer bl.a. att minska kvävtillförseln 
till ån [Petersen et al. 1992 ]. Enligt Dahlman (2006) så bör en vall konstrueras mellan 
hästskovåtmarken och ån, detta för att även fånga upp fosforn i vattnet. Enligt Theil-Nielsen 
et al. (2005) så kan kostnaden för en sådan liten våtmark ligga omkring 1500 kr.  
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3.2 Jordartens betydelse för föroreningsläckage  

3.2.1 Kväveläckage 
 
När det gäller kväve så sker det största läckaget, främst i form av nitrat, från jordar med 
grövre textur. Ju finkornigare jordart desto mindre kväveläckage. Kvävet följer med 
markvattnet till grundvattnet eller sjöar och vattendrag [Hellberg 2004]. 
 

3.2.2 Fosforläckage 
 
Fosforläckage däremot sker främst genom att partikulär fosfor följer med lerpartiklar via 
yterosion [Hellberg 2004]. 
      

3.2.3 Sediment  
 
Större partiklar som sand kräver kortare stäcka på sig att sedimentera än mindre partiklar som 
lera. Silt i sin tur kräver alltså längre sträcka än sand men kortare än lerpartiklar att 
sedimentera. Ju mer åkermarken intill vattendraget sluttar desto mer sediment kommer att 
transporteras mot vattendraget [Smith 2000]. Även storleken på åkrarna har betydelse för 
mängden sediment som når vattendraget. På en längre sträcka (större åker) får vattnet mer tid 
på sig att erodera marken.  
 

3.2.4 Bekämpningsmedel  
 
Urlakning styrs av komplexa samband. Generellt gäller dock att lättrörliga ämnen läcker mest 
från sandjordar, medan svårrörliga läcker mest från lerjordar. Som exempel kan nämnas 
bekämpningsmedlet Glyfosat som är svårrörligt och därmed läcker mest från lerjordar. 
Jordens mullhalt påverkar läckaget positivt dvs. högre mullhalt, mindre läckage. Läckage från 
lerjordar leder oftast till påverkan av ytvattnet eftersom dessa oftast är ogenomsläppliga 
längre ner och vid läckage från rena sandjordar är det ofta grundvattnet som blir påverkat. 
Jordarter däremellan påverkar både ytvattnet och grundvattnet [Johnson 2005].  
 

3.2.5 Erosion orsakad av vinden  
 
Lätta sand- och mulljordar är de jordarter som är mest utsatta för jordflykt orsakad av vinden 
[Persson och Svensson 1996]. Då mullämnen och andra fina material vid markytan förs bort 
av vinden så blir matjorden utarmad och detta leder i sin tur till att avkastningen från 
åkermarken blir lägre. Tyngre partiklar, såsom sand, förs ofta bort längs med markytan och 
bromsas upp/stannar när de stöter på hinder som vegetation, stenar etc. [Åvall 1986]. Om man 
med hjälp av buffertzonerna kan minska vinderosionen kommer detta på vissa ställen ge 
bättre skördar på åkermarken samt minska risken för att vinden ska tillföra ån sediment.  
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4 Resultat och diskussion  
 

4.1 Jordarter 

 
När siktkurvor skulle skapas med hjälp av resultaten från siktning och hydrometeranalys 
visade det sig att kurvorna inte gick ihop så snyggt som man hade önskat. För att få helt 
korrekta kurvor skulle ”tvättsiktningar” genomförts, men då vi endast var ute efter en 
fingervisning om vilken jordart som fanns i respektive område så manipulerades kurvorna en 
aning så att de möter varandra. I samtliga jordprover var det i huvudsak sand som var 
dominerande (Tab.1). Detta visade sig efter att jordarterna bestämts i ett nomogram. Jordarten 
i provpunkt 1 var lerig sand; le Sa. I provpunkterna 2-7 visade sig samtliga jordarter vara 
siltig sand; si Sa. Jordarten i den åttonde provpunkten var sand; Sa. Se fig.3 under rubrik 4.8 
för provpunkternas placering. Provpunkterna 1-6 motsvarar områdena 1-6 och provpunkt 7 
och 8 ligger på betesmark. Siktresultat och hydrometeranalys redovisas i bilaga 2. Siktkurvor 
redovisas i bilaga 3.  
 

4.2 Lutningar  

 
Se respektive områdes brantaste lutning i tabell 1 nedan. Lutningarna som redovisas är 
uppmätta på åkermark intill vattendraget. För mer detaljerade upplysningar om lutningarna se 
bilaga 4.   
 

4.3 Organisk halt 

 
Eftersom jordarterna mestadels bestod av sand så kunde man bortse från lerhalten vid 
beräkning av organisk halt. Då vi endast var ute efter ett approximativt värde på den 
organiska halten tog vi inte heller någon hänsyn till karbonathalten. Det blir då skillnaden i 
vikt på det torkade och det brända provet som anger den organiska halten. Det visade sig vara 
låga organiska halter i samtliga prov som togs på åkermark, mellan 2,5 och 4,25 % (Tab.1). 
Med tanke på detta kan alltså inga växter som kräver hög organisk halt (mullrik jord) väljas.  
På betesmarken var den organiska halten 5,5 resp. 12,5 %. Den organiska halten i respektive 
områden redovisas i tabell 1 nedan. Se bilaga 5 för beräkningar av organisk halt.  
  
Tabell 1. Resultat av jordart, organisk halt och lutning.  
Provpunkt Jordart Organisk halt i %  Brantaste lutning i %
1 leSa 3 5
2 siSa 4,25 7
3 siSa 3 7
4 siSa 2,5 3
5 siSa 4 2
6 siSa 4 4
7 siSa 12,5 Flackt 
8 Sa  5,5 Flackt 
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4.4 Fältundersökningar 

 

4.4.1 Befintliga träd i området 
 
Klibbal (Alnus glutinosa), sälg (Salix caprea), vårtbjörk (Betula pubescens), glasbjörk (Betula 
pendula), ek (Quercus robur), fågelbär (Prunus avium), lönn (Acer platanoides), hästkastanj 
(Aesculus hippocastanum), bok (Fagus sylvatica) samt ask (Fraxinus excelsior) observerades 
under dagar i fält den 30/11 2005 samt den 8/12 2005.   
 

4.4.2 Befintliga buskar i området 
 
Hagtorn (Crataégus sp.), slån (Prunus spinosa), björnbär (Rubus sp), Vresros (Rosa rugosa), 
Nyponros (Rosa rubiginósa) alt. (Rosa dumalis), hassel (Corylus avellana), druvfläder 
(Sambucus racemosa), fläder (Sambucus nigra) samt harris (Cytisus scoparius) observerades 
under dagar i fält den 30/11 2005 samt den 8/12 2005.   
  
   
4.4.3 Befintliga jaktbara viltarter (Mer eller mindre frekvent förekommande på marken) 
 
Älg (Alces alces), vildsvin (Sus scrofa), dovhjort (Dama dama), rådjur (Capreolus capreolus), 
fälthare (Lepus europaeus), rödräv (Vulpes vulpes), grävling (Meles meles), mink (Mustela 
vison), iller (Mustela putorius), fasan (Phasianus colchicus), rapphöna (Perdix perdix), 
ringduva (Columba palumbus) samt diverse andfåglar, kråkfåglar och måsfåglar finns i 
området. Endast ett fåtal av dessa viltarter observerades under våra dagar i fält. Flertalet har 
observerats under de senaste tre åren då en av författarna (Mats Norberg) till planen bor i 
området.  
 

4.4.4 Skålformationer, rännilar i landskapet 
 
Under snösmältningen den 28/3 2006 observerades var problem uppstod med rännilar på 
åkermark i anslutning till ån. Rännilar noterades i område 2. Mindre rännilar observerades 
även i en svacka på område 5, där även en liten vattensamling uppstått. På några av områden 
hade inte all snön smält bort, men inga anmärkningsvärda skålformationer noterades.  

4.5 Fakta om viltarter som avsiktligt kommer att gynnas av planen  

 
Älg (Alces alces) 
Kvistar utgör den viktigaste födan för älgen. Vintertid föredrar den kvistar från sälg, vide, 
rönn och asp. Den kan under våren besöka höstsådda åkrar och klöverrika vallar, men kvistar 
är fortfarande basfödan. Även under sommaren äter den mycket kvistar men även örter och  
gräs av olika slag. Särskilt uppskattad är då mjölkört. Under hösten äter den mycket ris i 
skogslandskapet (blåbär och ljung t.ex.) och i jordbrukslandskapet söker den sig gärna ut på 
raps- och havreåkrar [Ottosson & Ottosson 2004]. 
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Rådjur (Capreolus capreolus) 
Föredrar skogs- och buskmarker med riklig markvegetation och gärna i anslutning till öppna 
fält. Rådjuret äter främst örter och löv sommartid. Knoppar från lövträd som sälg, asp och ek 
samt brodd och gröndelar från höstsådda grödor och vall är begärlig föda vintertid [Frylestam 
1995]. Vid långvarigt snötäckt mark ökar betningen av kvistar, då främst salixarter, rönn, asp, 
bok och ek. Även ollon av ek och bok äts begärligt av rådjur [Cederlund och Liberg 1995]. På 
många håll är räven rådjurets största fiende, förutom människan [Frylestam 1995].  
 
Dovhjort (Dama dama) 
Är inte lika nogräknat i växtvalet som rådjuret. Äter örter och gräs under större delen av året. 
Olika jordbruksgrödor äts också begärligt av dovhjortar [von Essen 1999].  
 
Fälthare (Lepus europaeus) 
Trivs bäst på jordbruksmark samt vall- och betesmarker. Om markanvändningen varierar 
mycket så ökar harens möjligheter till att söka skydd och föda. Födan består av olika gräs 
(svingel, rajgräs, gröe, timotej, losta, tåtel och hundäxing är särskilt omtyckta), örter (t.ex. 
klöver, vicker, rölleka och maskros) samt vedartade växter (föredrar sälg och fruktträd). Räv, 
katter och kråkfågel är de största predatorerna på hare, då främst harungar [Frylestam 1995]. 
 
Fasan (Phasianus colchicus) 
Brutet jordbrukslandskap med inslag av vegetationsrika våtmarker och vasskantade sjöar eller 
vattendrag är favoritmiljön. Häckar gärna i fuktiga marker med frodig högörtsvegetation. 
Söker sig vintertid in i skogstätningar, stora buskage, vassar eller andra skyddande miljöer. 
Predatorer på fasan (främst ägg och kycklingar) är huvudsakligen kråka, skata, räv, ormvråk, 
duvhök, katt och hermelin [Frylestam 1995].  
 
 
Rapphöna (Perdix perdix) 
Lätta sand- och mulljordar föredras av rapphönan. Vegetationen bör vara lågvuxen ört-, gräs 
eller risvegetation. Undviker ställen med alltför höga buskar och träd. Äter brodd från råg och 
vete samt blad av raps och vallväxter under vinterhalvåret Sommartid äter den främst fröer 
från bl.a. åkerpilört, våtarv, svinmålla, trampört, lomme, dån, plister och åkervinda. Under de 
första veckorna är kycklingarna beroende av animalisk föda (insekter, spindlar mm). Vanliga 
predatorer är kråka, skata, duvhök, räv, grävling, iller, hermelin, småvessla och igelkott. 
Andra stora hot mot rapphönan är kemiska bekämpnings medel och slåtterredskap [Frylestam 
1995].    
 
Andfåglar 
Simänder placerar ofta sina bon under låga buskar, bland ris, vass eller i starrtuvor. De äter 
både vegetabilier och smådjur. Bland dykänderna kan nämnas att knipan är en hålbyggare 
som häckar i gamla hackspettshål eller särskilda holkar samt att vigg och brunand häckar i 
tuvor. Predatorer på andfåglar är främst räv, mink, örn, duvhök och gädda [Frylestam 1995].  
  
Andra arter som t.ex. vildsvin (Sus scrofa) kommer sannolikt att gynnas av buffertzonerna 
och detta kan leda till stora problem för jordbrukaren. Dessa måste därför, om de etablerar sig 
på marken, hållas under kontroll för att minimera skadorna de kan orsaka på åkermarken.  
 
Buffertzonerna kommer att konstrueras så att de utgör ett så bra skydd som möjligt och ger 
god födotillgång samt så att predationen på de arter som vi valt att gynna kommer att bli så 
liten som möjligt.  

                                                                                                                                                      14



4.6 Fakta om växter lämpliga att använda i buffertzonerna 

 
Då vi på de flesta ställen kommer att planera skiktade zoner med träd-, busk- samt- gräs- och 
örtzon presenteras här lite fakta om växter som kan tänkas användas i respektive zon.  
 

4.6.1 Trädzonen 
 
Klibbal (Alnus glutinosa)  
Klibbalen är ett 10-20 m högt träd som invandrat söderifrån och främst växer vid stränder och 
kärr. Al är inte ett särskilt ljuskrävande träd och kan därför lätt växa i skugga av andra. Det är 
också ett träd som kräver god tillgång på vatten, och växer därför gärna enda nere vid 
vattendraget vilket gör den lämplig att plantera i en buffertzon [Projekt Runeberg 1997]. Den 
bildar då samtidigt ett vattenrotsystem som effektivt förhindrar strömningserosion [Andersson 
2003]. Klibbalen är även lämplig för att skapa beskuggning av vattendraget [Bergquist 1999]. 
 
Glasbjörk (Betula pubescens) och vårtbjork (Betula pendula)  
För harar och alla hjortdjur så ingår ofta björkens knoppar, blad och kvistar i deras basföda. 
Kan planteras på i princip all mark, även fuktiga marker. Den är lättetablerad [Morgan 2003]. 
 
Fågelbär (Prunus avium)  
Utvecklar bär som äts av många fågelarter. Förökas med frö men är självsterilt och man bör 
om man vill ha självföryngring, samplantera med t.ex. surkörsbär. Den trivs på fukthållande 
och näringsrik jord [Morgan 2003]. 
 
Bok (Fagus sylvatica)  
Kan planteras som ensamstående träd eller tätt tillsammans som en häck. Om den planteras 
som en häck som klipps ned, så behåller den sina blad hela vintern. Som klippt häck utgör den 
därför ett bra skydd för fältviltet även under vintern. Träd som står ljust och på näringsrik jord 
kan producera mycket bokollon som är mycket omtyckta av bl.a. klövvilt och många fåglar 
[Morgan 2003]. 
 
Ek (Quercus robur)  
I Sverige finns det två olika sorters ek, skogsek och bergek, och dessa arter trivs i stort sett på 
de flesta marktyper förutom på våta marker. Att ha ek i buffertzoner kan vara till fördel ur 
många aspekter. Dels så bidrar den (när den har vuxit till sig) till att ge ett stormfast, 
högväxande vindfång och dess löv, knoppar, blad och frukter är högt uppskattad av hjortdjur, 
fåglar och gnagare [Morgan 2003]. Även vildsvinen är oerhört förtjusta i ekollonen som är 
mycket energirika Att vildsvinen lockas till buffertzonerna är ett problem, men detta får 
jakträttsinnehavaren ta itu med den dagen det blir aktuellt, om det blir aktuellt. Att ta bort 
ekarna på marken för att minska risken att locka dit vildsvin är inget som kan 
rekommenderas.  
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4.6.2 Buskzonen 
 
Slån (Prunus spinosa)  
Den bildar täta och taggiga buskage som är ca 1-2 meter höga. Dessa buskage utgör ett bra 
skydd för småviltet. Buskarna betas av hjortvilt och bären äts, efter att de blivit frostangripna, 
av diverse olika fåglar. Slån kan bl.a. planteras på torra backar och vid dikeskanter [Morgan 
2003]. 
 
Vresros (Rosa rugosa)  
Det är en tätväxande, mycket taggig buske där småviltet kan söka skydd [Morgan 2003]. Den 
trivs på sandig, grusig-stenig mark [Mossberg och Stenberg 2003] och får stora nypon som 
bl.a. äts av älgar och många fåglar. Bra buske att ha i kantzoner vid åkermark då den är tålig 
både mot mekanisk- och kemisk påverkan [Morgan 2003]. Busken blir omkring 1 meter hög 
och sprids via rotskott. Den är ursprungligen en östasiatisk ros [Hermansson et. al 1973]. 
 
Nyponros (Rosa rubiginósa, Rosa dumalis) 
Den bildar en 1-2 meter hög taggig buske. Nyponen som växten producerar är mycket 
uppskattade av många viltarter. Nyponen är C-vitaminrika [Hermansson et. al 1973]. Den bör 
planteras på torrare mark. Den växer som en gles buske och är ”gräsdragande”, vilket innebär 
att gammalt gräs hänger kvar i busken som erbjuder bra skydd bildas för småviltet [Morgan 
2003].     
 
Fläder (Sambucus nigra)  
Det är en relativt högvuxen buske (2-8 m) som främst trivs på näringsrik mark [Mossberg och 
Stenberg 2003]. Vilken under hösten utvecklar svarta bär som är mycket omtyckta av fåglar. 
Den kan liksom druvfläder (Sambucus racemosa), samplanteras med lägre växter. 
Druvflädern skiljer sig såtillvida att den har röda bär som även dessa äts av fåglarna [Morgan 
2003].   
 
Hagtorn (Crataégus sp.)   
Bildar taggiga buskar eller små träd, 3-5 meter hög som växer i backar och hagar [Nylén 
2000]  
 
Harris (Cytisus scoparius)  
Trivs på sandjordar i södra Sverige. Den är grön året runt och de vintergröna skotten äts gärna 
av bl.a. hare. Sprids via självsådd [Hermansson et. al 1973]. 
 
Hassel (Corylus avellana L.) 
Hassel är en växt som främst finns i vilt tillstånd i de södra delarna av Sverige och har ett stort 
krav på värme samt att jorden är näringsrik. Nötterna som växer på buskarna är väl omtyckta 
av många fåglar så som t.ex. nötskrika samt möss och ekorrar. Dessa djur hjälper även till 
med att sprida hasseln [Den virtuella floran 1996].  
 
Salix är det latinska släktnamnet för sälg, vide och pil och använd främst vid 
energiskogsproduktion, men även vid ingenjörbiologiska byggsätt och då bl.a. som 
erosionsskydd. Eftersom det har visat sig att de flesta viltarter trivs med att vistas i och på 
Salixbevuxna marker så går det även utmärkt att använda detta på marker där man vill 
förbättra markens jaktpotential [Jagerstål 1998]. Sälg har visat sig vara en viktig näringsväxt för 
humlor och bin på våren [Andersson 2003].  
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Det största problemet med att odla salix är att man under de första två åren måste hålla en 
noggrann ogräsbekämpning då salixen ännu inte hunnit utveckla ett kraftigt rotsystem som 
kan konkurrera ut ogräset. Vidare så har salix även ett stort krav på att marken måste kunna 
hålla stora vattenmängder vilket gör att sandjordar inte lämpar sig så värst bra för tillväxten, 
eftersom dessa jordar har en låg vattenhållande förmåga [Jagerstål 1998 ]. 
 
Trots att jorden på detta område till stora delar består av sand (se under rubrik 4.1) anser vi att 
detta inte kommer leda till några större bekymmer då salixen endast kommer planteras i nära 
anslutning till vattendraget, vilket då kommer ge den en bra tillgång på vatten under hela året. 
Skulle detta ändå visa sig inte vara tillräckligt gynnsamt vid anläggningsstadiet så kommer 
marken att kunna bevattnas med befintliga bevattningsanläggningar som den intilliggande 
jordbruksmarken bevattnas med. Då kemisk ogräsbekämpning inte kommer att ske i 
buffertzonerna kan problem uppstå vid etableringsstadiet, men då en glesare odling är att 
föredra ur vattenrenings- och viltvårdssynpunkt så gör det inget om vissa sticklingar faller 
bort.  
 
Den salix som verkar vara mest utbredd och i de flesta fall används för energiproduktion och 
erosionsskydd är Salix viminalis [Pircher 2005], men när man ska anlägga en salixodling i 
avseende att gynna viltet så ska man tänka på att välja en klon av salix som är betesbenägen 
och inte en som man genom åren förädlat bort smakligheten för viltet ur. Antalet sticklingar 
som bör planteras kan även vara 25-50 % mindre än vid anläggandet av kommersiella 
odlingar [Jensen 2001]. Detta beror troligen på att vanliga, kommersiella odlingar blir så täta 
att de kvistrensar sig själva vilket i sin tur innebär att fodertillgängligheten minskar med åren 
[Bergström 2005a]. Då salixen planteras glest kommer ett markskikt att etableras vilket är 
positivt ur vattenrenande synpunkt, och då får vi en kombinerad busk- och gräszon. Här får 
man göra en avvägning då man för att få bidrag, enl. Jordbruksverket (2005a), måste plantera 
ett tillräckligt stort antal sticklingar för att få en bra avkastning, se vidare under rubriken  
4.7.1.   
 
Salixbryn av den här sorten bör heller inte anläggas på för stora ytor, lämpligen 0,5-1 ha stora 
planteringar [Jensen 2001]. Trots att det endast kommer att röra sig om små arealer med salix, 
så kan de vara av stor betydelse för viltet i detta öppna landskapet, då inte minst som 
skyddsbiotoper [Bergström 2004b].   
 
Salixen kommer när den har vuxit till sig att fungera som en läplantering intill 
jordbruksmarken. Detta kommer inte bara gynna den biologiska mångfalden utan även ge 
minskad jordflykt genom mindre vinderosion och ytavrinning samt minskade frostskador och 
bättre vattenhållande förmåga, vilket i sin tur gynnar intilliggande grödor [Jagerstål 1998 ].  
 
Det har under åren tagits fram olika salixförädlingar (både arter och kloner av samma art 
[Bergström 2005a] som ger en större avkastning och är mycket mer tåliga mot frost och olika 
typer av angrepp än de som odlades i mitten på sjuttiotalet. Detta gör i sin tur att odlingen blir 
mindre riskfylld [Ena kraft AB 2005]. Smakligheten för viltet på dessa arter och kloner skiljer 
sig men detta är ännu ej studerat, men slutsatserna bygger på fälterfarenheter och allmänna 
observationer [Bergström 2005a]. Fler positiva effekter av att odla salix på en del av marken 
är att man kan utnyttja den som ett biofilter. Dvs. att samtidigt som odlingen förbrukar vatten 
så tar plantorna hand om de näringsämnen och tungmetaller som finns och ger en effektiv och 
billig rening av marken och vattnet som passerar därigenom [Ena kraft AB 2005]. Förutom 
detta växtupptag så renas vattnet när det passerar en salixodling via denitrifikation, 
fastläggning, avdunstning och infiltration [Hellberg 2004].  
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De arter av salix som är tänkta att planteras finns inte naturligt i markerna. Detta ser vi inte 
som något problem då energiskogsodlingar är vanligt förekommande och utstuderade samt att 
vi inte kan finna någon naturligt förekommande art med lika många fördelar som salix.  
 
En energiskogsodling skördas normalt efter 4-6 år, men om man enbart odlar för viltet så kan 
man skörda med ännu tätare intervall. Ett annat alternativ är att toppa salixen när den blir för 
hög för att kunna betas av klövviltet.[Bergström 2005a]. Där salixen är tänkt att användas som 
läplantering bör den inte toppas för viltet, då den förlorar mycket av sin vindskyddande 
förmåga vid toppning.   
 

4.6.3 Gräs- och örtzonen 
  
Rörflen (Phalaris arundinacea) 
Detta är ett naturligt förekommande gräs som vad gäller klimat och växtplats är väldigt 
flexibelt, det har dock sin huvudsakliga etablering i direkt anslutning till vattendrag. Pga. sin 
höga avkastning (fem till sju ton torrsubstans per hektar och år) och sitt låga gödslingsbehov 
så är det i dagsläget ett av de mest lovande gräsen för produktion av biobränsle och 
fiberråvara. Odlingen av rörflen som energigräs kräver i princip heller inte några större 
omställningar i jordbruket, då man i stort sett kan använda sig av samma maskiner och 
odlingsteknik som vid höberedning. Det medför också en minskad arbetsinsats om man låter 
gräset växa ostört under hela växtsäsongen och först skördar det följande vår. Denna metoden 
gynnar även uthålligheten och avkastningsförmågan hos rörflen som väl etablerad är mycket 
aggressiv mot ogräs, men har pga. sin långa etableringstid en dålig konkurrensförmåga i 
anläggningsskedet. Energigräs kan i princip odlas på all åkermark och då även i de 
Norrländska markerna där energiskog normalt inte lämpar sig [ÅF Energi & Miljö AB 2005].  
 
Fröblandningar 
För att gynna viltet bör man skapa planteringen så att vind stängs ute och sol släpps in. Detta 
kan åstadkommas genom att man planterar i stigande höjder och lämnar en öppen remsa där 
viltet kan torka och röra sig fritt. Man bör välja växter som finns i omgivningen eller vad som 
man vet går att plantera på marken [Frylestam 1995]. ”Viltvalle” och ”ViltTräde” är två olika 
viltblandningar som tagits fram i samarbete med Svenska Jägarförbundet i syfte att de ska 
kunna odlas på uttagen areal och därmed berättiga till trädesbidraget. ”Viltvalle” är en flerårig 
och uthållig blandning av olika grödor som kan odlas på de flesta jordarter. De grödor som 
ingår är: vitklöver, rödklöver, lusern, honungsört, ängsgröe, rödsvingel, ängssvingel, timotej 
och hundäxing. Utsädesmängden bör ligga omkring 20 kg/ha. Hjortdjur och hare är de 
djurarter som främst gynnas av denna blandning [Svalöf Weibull AB 2005].  ViltTräde består 
främst av ett- till tvååriga grödor och är därför inte lämplig för buffertzoner då marken måste 
bearbetas varje år.  
 
”Jägarblandning Extensiv” är en annan flerårig viltblandning som består av rödklöver, 
vitklöver, lusern, ängssvingel, timotej, westerwoldiskt rajgräs, rödsvingel, cikoria, honungsört 
och vitsenap. Denna blandning är tänkt att tilltala en mängd olika viltarter både gällande föda 
och skydd under hela året [Skånefrö AB 2005]. Denna blandning innehåller som nämnts, både 
rajgräs och rödsvingel som enligt Jagerstål (1998) är lämpliga att kombinera. Detta då 
rödsvingel växer långsamt och etablerar en tät matta medan rajgräs etablerar sig snabbt men 
har en tendens att tunnas ut med åren [Jagerstål 1998].  
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4.7 Utgångspunkter vid fastställande av buffertzoners bredd och 
utformning 

 
Hur bred en buffertzon bör vara beror, som tidigare nämnts, på en mängd olika faktorer som 
vad den har för uppgift, nederbördsmängd, markens lutning, jordart, stamtäthet i buffertzonen, 
växtval i buffertzonen mm. Då vi valt att gynna viltet kommer den totala bredden på de flesta 
områdena att ligga på minst 30 meter [Richard et al. 1997]. Av alla parametrar som 
buffertzonerna ska uppfylla så verkar viltet vara det som kräver bredast zon. Där marken lutar 
nämnvärt mot ån, där landskapet är skålformat samt där jordarten är av finare textur så 
kommer buffertzonerna, om möjligt, göras ännu bredare för att minska risken att föroreningar 
når ån. En del bidrag kräver att en viss areal uppnås (se nedan) och det kan då även av denna 
anledning bli nödvändigt att göra buffertzonerna bredare.       
    

4.7.1 Bidrag 
 

4.7.1.1 Stödrätter för uttagen areal 
Jordbrukaren har åkermark av en storlek (130 ha) som motsvarar en avkastning på mer är 92 
ton spannmål/år (22,59 ha i region 3). Marken ligger i region 3 vilket innebär att 6,5 % av 
åkermarken är uttagspligtig. Detta leder till att ca (130 ha * 0,065 =) 8,5 ha är uttagspliktig 
och därmed berättigar till stödrätter för uttagen areal [Jordbruksverket 2005a och 
Jordbruksverket 2005b]. För varje ha uttagen areal får man i dagsläget en ersättning på ca 
1800 kr, men den exakta summan bestäms efter att alla stödrätter delats ut.     
 
 
Den uttagna arealen kan användas till odling av industri- och energigrödor eller läggas i träda. 
Den trädade marken kan i sin tur användas som viltbete. På uttagen areal som ska vara 
viltbete får följande grödor sås: alla vallgräsarter, alla klöverarter, rörflen, lucern, vicker, 
getärt, kärringtand, honungsört, vitsenap, fodermärgkål, foderraps, jordärtskockor och 
sötväppling. Man får också ha en inblandning på högst 30 viktprocent, med baljväxter och 
spannmål. Detta viltbete får endast betas av vilda djur och inte vara permanent omgärdat av 
stängsel [Jordbruksverket 2005b].  
 
 
 
Om man väljer att odla fleråriga industri- och energigrödor på den uttagna arealen måste 
följande villkor vara uppfyllda, enl. Jordbruksverket (2005c): 

• Om man har energisskog så måste den skördas minst vart tjugonde år.  
• Grödan ska vara salix, poppel, hybridasp eller rörflen.  
• Grödan får inte användas som livsmedel eller foder.  
• Jordbrukaren ska berättiga till gårdsstöd.  

Anläggningsstödet för energiskog är 5000 kr/ha 2006 [Jordbruksverket 2005a]. Stödet kan fås 
under förutsättning att planteringarna är minst 0,2 ha sammanhängande. Sticklingsmaterialet 
ska vara lämpligt för regionen och planteras i tillräckligt stort antal för att kunna ge en bra 
avkastning. Vad gäller marken så ska den på lämpligt sätt jordbearbetas och ogräsbekämpas 
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[Jordbruksverket 2005a]. För närvarande kan ett extra energigrödestöd på 45 euro per ha och 
år fås från EU [Agrobränsle 2005].   

4.7.1.2 Stöd för miljövänligt jordbruk 
En skyddszon är en zon längs ett vattenområde, i det här fallet ett vattendrag, som är besådd 
med vall. Denna zon ska vara minst 6 meter och ersättning betalas bara ut för en bredd upp till 
20 meter. För tillfället ligger ersättningen på 3000 kr/ha och år. Grödan på skyddszonen ska 
bestå av vallgräs. Man får blanda in vallbaljväxter, men högst 10 viktprocent. Tidigast den 15 
juli får man skörda och då måste skörden föras bort. Man binder sig till att ha skyddszonerna i 
5 år [Jordbruksverket 2004]. I dagsläget kan man inte anmäla skyddszonerna som uttagen 
areal [Jordbruksverket 2005d]. Det går inte att göra några nyansökningar för miljöstöd 2006. 
Nytt kommer att gälla från år 2007 [Jordbruksverket 2005a]. Vi kommer inte att använda oss 
av detta stöd, dels för att buskar och träd inte får förekomma på skyddszonen men även för att 
den inte kan kombineras med stöd för ”uttagen areal”.    

4.7.2 Vindskydd 
 
Dessa lätta sandjordar (se under rubriken 4.1.) är ibland utsatta för jordflykt och 
buffertzonerna kommer därför konstrueras med tanke på vindskyddande förmåga. Fördelar 
med detta är ett förbättrat lokalklimat, bättre vattenhållande förmåga, mindre jordflykt, 
minskade frostskador, ser fint ut samt att de skapar miljöer för växt- och djurlivet [Persson 
och Svensson 1996].  
 

4.7.3 Övrig hänsyn 
 
Då Vramsån är ett Natura 2000-område så har en bevarandeplan [Eriksson 2005] upprättats 
som beskriver vilka arter och naturtyper som ska bevaras. Här tar man bl.a. upp Jättemöjan 
(Ranunculus fluitans) som är en skyddsvärd växt. Jättemöjan kräver mycket ljus och vi 
kollade därför upp om den finns på området. Detta gjordes på Kristianstads kommuns 
miljöavdelning. Den visade finnas strax nedströms det berörda området och kommer inte att 
påverkas negativt av de planerade buffertzonerna.    
 
På fastigheten Östra Vram 15:1 (se fig.3 under rubrik 4.8), vid ett ställe längs ån har försök 
gjorts för att få kungsfiskare att häcka i konstgjorda bohålor. Detta ingick i det femåriga 
WWF-projektet, ”projekt Vramsån”. De senaste två åren har också kungsfiskare häckat i 
området, men då i en rotvälta på andra sidan ån i förhållande till de konstgjorda bohålorna 
[Waldemarsson 2004]. Den mark där rotvältan finns ägs inte av Malörten AB [Nilsson 2005]. 
Kungsfiskare ingår också i bevarandeplanen [Eriksson 2005].  
 
Utöver Jättemöja och kungsfiskare kunde vi i bevarandeplanen inte finna några arter eller 
någon naturtyp i området som riskerar att påverkas negativt av multifunktionella buffertzoner.  
 
Med hjälp av insamlade fakta och resultat kommer här förslag till utformning av 
buffertzonerna på de olika områdena.  
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4.8 Förslag till buffertzoner 

 

 
Fig.3. Här är samtliga områden som planerats inritade. Bilaga 1 visar ett flygfoto över 
området där man ser det aktuella området med åkermark och befintliga buffertzoner. 
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4.8.1 Område 1 
 

                                                                               Foto: Mats Norberg 
Bild 1a. Till vänster utanför bilden ligger åkermark och här  
syns en smal remsa av betesmark  
 
Här sluttar åkermarken som mest 5 % mot ån och kanten närmast ån är frånstängslad och 
används som betesmark. Den frånstänglslade remsan är som smalast ca 5 meter bred och lutar 
mest ca 30 %. Då jordarten i området är lerig sand är detta det område som är mest känsligt 
för fosforläckage via lerpartilkar [Hellberg 2004]. Jordarten leder också till en större påverkan 
genom sedimenttillförsel via ytavrinning jämfört med de andra områdena med grövre textur 
på jorden [Smith 2000]. 
 
Förslag till åtgärder: 
 

• Då området ligger i utkanten av marken och inga djur behöver passera här så kan 
betesdjuren stängas ute från remsan närmast ån (Se bild 1a) utan att förlusten av 
betesmark blir påtaglig. Positiva effekter av detta: mindre slitage på marken vilket i 
sin tur leder till mindre sedimenttransport till ån samt ingen direkt tillförsel av 
näringsämnen via betesdjurens spillning.  

  
• Som syns på bild 1a och 1b växer här slån och lite andra buskar som får sprida sig fritt 

ner mot ån när betesdjuren stängs ute. Även de träd som finns i området kommer att 
ges möjlighet till nyetablering ner mot ån. Då området befinner sig i en yttersväng av 
Vramsån så är erosionsrisken extra stor och för att snabbt få ett skydd mot detta så 
föreslår vi att man planterar al längst ner mot vattnet. Positiva effekter av detta: 
stabilare strandkant, djupgående näringsupptag, gynnsamt för viltet, estetiskt 
tilltalande, låga kostnader mm. Som det ser ut i dagsläget så gynnas predationen av 
småvilt då endast ett fåtal träd växer på området i vilka rovfåglarna kan sitta och spana 
efter byten (Se bild 1a).  
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• I dagsläget har Nilsson S-I valt att lägga en ca 20 meter bred remsa som uttagen areal 
på åkermarken längst ner mot ån. Denna remsa ska behållas och sås förslagsvis med 
”Jägarblandning Extensiv” (Se under rubriken 4.7.3). Området är ca 320 meter långt 
och omkring 0,64 ha åkermark kommer att användas till buffertzon. (Se fig.3).  
Positiva effekter av detta: hög stamtäthet leder till att vattenhastigheten minskar, 
partiklar sedimenterar och en del näringsämnen tas upp av växtligheten, föda och 
skydd för diverse viltarter mm.     

 

 
                                                                                                Foto: Ola Nilsson 
Bild 1b. Område 1 sett från andra hållet jämfört  
med bild 1a. Åkermarken skymtar längst upp och  
till höger i bilden.   
 
Den totala bredden på buffertzonen kommer att bli som smalast ca 25 meter och betydligt 
bredare där det är som bredast. Det anser vi vara fullt tillräckligt med hänsyn till givna 
faktorer och de mål som ska uppnås.  
  

4.8.2 Område 2 
 

 
                                                                                                      Foto: Mats Norberg 
Bild 2a. Det som syns tillhör en annan markägare.  
Ovanför den branta sluttningen (ca 35 % lutning) till  
vänster ligger åkermarken där buffertzonen planerats.  
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                                                                                                         Foto:  Ola Nilsson 
Bild 2b. Rännilar som bildats under snösmältning.  
Ån ligger strax bakom fotografen 
 
Området allra närmast ån (Se bild 2a) kan inte tas med i planen då det inte tillhör Nilsson S-I 
mark, det är dock gräsbevuxet, 10 meter som smalast och lutar ca 35 % som mest. 
Åkermarken ligger här relativt högt och är säkerligen utsatt för vinderosion. Åkermarken lutar 
som mest 7 % mot ån. Då jordarten är siltig sand så är området mest utsatt för kväveläckage 
och vindorsakad erosion (Se under rubriken 3.2). Vid fältstudier den 28/3 2006 observerades 
rännilar i ytterkanterna på den tänkta buffertzonen (Se bild 2b). Om zonerna endast skulle 
konstrueras med avseende på ytavrinning är det här man ska bredda buffertzonerna.    
 
 
 
 
Förslag till åtgärder: 
 

• För att förhindra främst erosion orsakad av vinden, men även av vatten samt för att ta 
upp föroreningar längre ner i marken (främst kväve) föreslår vi att man planterar en 15 
meter bred, glest bevuxen salixremsa längs åkerkanten. I hörnet på åkern som 
angränsar mot ån och en mindre våtmark, föreslår vi att bredden bör ökas till 30 meter 
då marken lutar en längre sträcka och landskapets form gör att belastningen via 
ytavrinning kommer att bli högre här (Se fig.3). Den totala arean på salixplanteringen 
blir 0,49 ha vilket berättigar till bidrag. Då området ligger öppet och det är relativt 
långt till närmaste större skydd kommer även viltet att gynnas av salixplanteringen.   
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4.8.3 Område 3 
 

 
                                                                                                                                                       Foto: Ola Nilsson 
Bild 3. Här syns markgränsen och till höger om bilden ligger åkermarken  
på en större kulle. Vissa sträckor har en bredare trädremsa ner mot ån än  
den som syns på bilden.  
 
Här finns redan en relativt bred, bitvis skarpt sluttande remsa (10-20 meter bred, ca 25 % 
lutning) på grannmarken, delvis trädbevuxen (Se bild 3). En stor kulle ligger mitt på 
åkermarken i anslutning till ån där lutningen är 7 % som mest, därför anser vi att här bör 
konstrueras en bred zon för att minska både vatten- och vindorsakad erosion. Vid fältstudier 
under snösmältningen (2006-03-28) visade det sig inga större rännilar, men en vattensamling 
där åkermarken är som lägst. Detta påverkar inte buffertzonens utformning då en betesmark 
ligger mellan ån och åkermarken vid denna del av området (Se fig.3). Förvisso svämmar 
betesmarken över vissa tider på året, men att konstruera buffertzoner längs all översvämmad 
mark anser vi vara orimligt. Området är under vissa tider på året påverkat av vindorsakad 
jordflykt.   
 
Förslag till åtgärder:  

• Utanför den befintliga trädzonen föreslår vi att en 10 meter bred buskzon planteras. På 
det högsta stället planteras nyponros då den trivs på lite torrare mark. Längs den 
resterande biten av buskzonen föreslås att man planterar en blandning av slån, hagtorn, 
fläder och harris. Buskarna planteras relativt glest och får sedan vidareetablera sig 
spontant. Åkermarken som tas ur produktion för buskplantering kommer inte att kunna 
räknas som uttagen areal (Se under rubriken 4.7.1.).  

 
• Utanför buskzonen sås förslagsvis en 10 meter bred remsa av energigrödan rörflen. 

Området med rörflen blir då 0,25 ha stort och kommer att kunna tas som uttagen areal 
samt berättiga till stöd för flerårig energigröda (Se under rubriken 4.7.1.).  
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Då området är ca 250 meter långt så kommer ca 0,5 ha åkermark att tas ur dagens produktion, 
varav 0,25 ha kan tas som uttagen areal. Den totala bredden på zonen kommer att ligga mellan 
25-50 meter, inräknat trädzonen på grannmarken. Här kommer då bildas ett område som: 
minskar föroreningar som når ån via ytavrinning/via markvattnet, ökar den biologiska 
mångfalden, förbättrar jaktmöjligheterna, minskar jordflykten orsakad av vinden samt har 
förutsättningar att bli mycket estetiskt tilltalande mm.   
 

4.8.4 Område 4 
 

 
                      Foto: Ola Nilsson 

Bild 4. Åkermarken syns till höger om björkarna. Till  
vänster syns en smal remsa som används av betesdjuren  
för passage mellan betesmarkerna.  
 
Ett område som har en relativt välutvecklad befintlig buffertzon, dock något smal (7 m) på det 
smalaste stället. Den smala remsa av betesmark som syns till vänster i bild 4 är nödvändig och 
kan ej tas bort då den används som passage för betesdjuren. Åkermarkens lutning är ca 3 % 
ner mot buffertzonen. Jordarten är siltig sand. Vid fältobservationer den 28/3 2006 
konstaterades inga rännilar eller större vattensamlingar i området. Det finns även en mindre 
stenmur mellan åkermarken och ån vilket till viss del borde stoppa upp ytavrinningen. Dessa 
faktorer i kombination med den måttliga lutningen gör att vi inte finner det befogat att bredda 
zonen. Att bredda zonen skulle leda till en mer oregelbunden åker med dubbelkörning som 
följd vilket leder till minskad lönsamhet [Greppa näringen 2005].     
 
Förslag till åtgärder:  
 

• Endast låta betesdjuren passera remsan när de ska förflyttas mellan betesmarkerna.  
 

                                                                                                                                                      26



4.8.5 Område 5 
 

 
                Foto: Mats Norberg 

Bild 5a. Endast en smal remsa på ett par meter med en  
enkel trädrad, skiljer åkermarken från ån. E-22:an ligger i  
det övre vänstra bildhörnet.  
  

 
                                                                                  Foto: Mats Norberg 

Bild 5b. Del av åkermarken som förslagsvis kommer att tas ur  
produktion ligger mellan en grusväg och ån.  
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                                                                                              Foto: Ola Nilsson 

Bild 5c. Där åkermarken möter ån och betesmarken leder ett  
dräneringsrör vattnet ut i ån.  
 
Ån rinner här bitvis intill den högtrafikerade vägen E-22. Åkermarken intill ån går enda fram 
till nämnda väg. På detta område föreslår vi därför att buffertzonen inte ska göras viltbergärlig 
med avsikt. Detta för att inte öka antalet viltolyckor i området. Området är dränerat och alla 
rören sammanstrålar i ett utlopp där åkermark, betesmark och ån går ihop (Se fig.3 under 
rubrik 4.8 samt bild 5c) [Nilsson 2005]. Detta är den enda åkern som är dränerad. Marken har 
en lutning på 2 % mot ån. Som på de flesta andra områden består jorden av siltig sand. 
Mindre rännilar samt en liten vattensamling observerades den 28/3 2006 på området där 
buffertzonen planeras.   
 
Förslag till åtgärder: 
 

• Där dräneringsröret rinner ut i ån föreslår vi att en hästskovåtmark konstrueras. Detta 
kommer då leda till att vatten som i dagsläget når ån via dräneringsröret till viss del 
kommer att renas i denna ”minivåtmark” innan det når ån. Mellan ån och våtmarken 
skulle en förhöjning för att minska fosfortillförseln vid högre vattenflöden vara 
lämplig att anlägga [Dahlman 2006]. Se 3.1.3. för dimensionering av våtmarken.   

  
• Förslagsvis kan man här plantera en ca 20 meter bred remsa med den fleråriga 

energigrödan rörflen. För att få ett tillräckligt stort område som berättigar till bidrag 
för fleråriga energigrödor sås lämpligen rörflen enda upp till E-22:an. Odlingen av 
rörflen kommer således att gå längs med ån i ändarna och längs med en betesmark på 
mitten (Se fig.3 under rubrik 4.8). Remsan får bli något smalare längs betesmarken då 
den inte fyller någon vattenrenande funktion. Total storlek på odlingen blir då ca 0,61 
ha. Denna odling ska vara tätstammig och på så vis effektivt rena vattnet som når ån 
via ytavrinning. Skulle det i framtiden visa sig lönsammare att odla rörflen än 
spannmål i området kan med fördel hela åkern fram till grusvägen sås med denna 
gröda.         
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4.8.6 Område 6 
 

 
                   Foto: Mats Norberg 

Bild 6a. Här syns den smala remsa av betesmark som  
ligger mellan ån och åkermarken.  
 
Detta område ligger relativt nära E22:an men Vramsån och en åker på grannmarken ligger 
mellan den tänkta buffertzonen och vägen (Se fig.3 under rubrik 4.8). Därför kan en 
viltanpassad buffertzon anläggas här utan någon större ökad risk för viltolyckor. Ån rinner i 
anslutning till åkermarken på en 160 meter lång sträcka och en utökning av buffertzonen 
kommer inte att förändra åkerns utformning, endast minska dess areal.  
 

 
                   Foto: Mats Norberg 

Bild 6b. Den befintliga träd- och buskzonen.   
 
Här finns redan en bra trädbevuxen zon som varierar i bredd från 5-25 meter (Se bild 6b). 
Åkermarken har en lutning på 3-4 % i anslutning till denna zon. Träd som växer här är bl.a. al 
och bok. Även buskar som björnbär och fläder växer längs åkanten. Denna träd- och 
buskbeväxta kant sluttar bitvis kraftigt mot ån. Den bredare halvan av kantzonen avslutas med 
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ett flackt parti närmast ån som tillfälligt betas av boskap. Där är det under större delen av året 
blött i marken och det syns tydligt att marken påverkats av boskap (Se bild 6a).      
 
Förslag till åtgärder: 

• Flytta stängslet en bit uppströms så att inte boskapen kan gå på den blöta zonen 
närmast ån. Kostnaden för detta blir mycket liten och endast en liten bit betesmark 
behöver tas ur bruk, ca 0,1 ha (Se fig.3 under rubrik 4.8.). Positiva effekter av detta: 
stabilare mark med mindre föroreningsläckage till ån, träd och buskar samt andra 
växter får möjlighet att etablera sig ytterligare inom området.  

 
• Plantera en 15 meter bred, glest bevuxen salixremsa som är viltbegärlig. 15 meter väljs 

främst för att få ett tillräckligt stort sammanhängande område för anläggningsstöd (Se 
under rubriken 4.7.1.) men även för att den totala bredden ska bli tillräcklig för att 
uppfylla de krav man kan ställa på en multifunktionell buffertzon. Salixplanteringen 
kommer då att bli 0,24 ha stor. Gles ska den vara för att markskiktet skall vara 
välutvecklat och kunna minska ytavrinningen samt för att den blir viltbegärligare då 
(Se under rubriken 4.6.2.). Positiva effekter av detta: marken kan redovisas som 
uttagen areal och berättigar därmed även till gårdsstödet samt anläggningsstöd för 
flerårig energigröda, effektiv föroreningsreduktion både vid ytan och längre ner i 
rotzonen, bildar i kombination med trädzonen ett bra vindskydd, gynnsamt för de 
flesta viltarter både gällande föda och skydd samt inkomst när den ska skördas mm.         

 
Den åkermark som kommer att tas ur produktion skuggas i dagsläget av befintliga träd intill 
ån och är förmodligen inte lika produktiv som åkermarken längre ut. När salixen vuxit upp så 
kommer den förvisso också att skugga åkermarken, men då inte i samma utsträckning som 
trädzonen tidigare gjorde när åkermarken gick enda intill denna. 
 

4.8.7 Betesmarker  
 

 
                    Foto: Mats Norberg 

 
Bild 7. Betesmark i direkt anslutning till ån som är utsatt  
för erosion.  
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Två jordprover har tagits på betesmarker på vardera sig om ån. Jordarterna var siltig sand 
resp. sand. För att förhindra att boskapen skall gå intill ån och trampa ned den sandiga jorden 
till ån och förstöra strandkanten bör man hägna ifrån en 4,5-6 meter bred remsa (Se under 
rubrik 3.1.3). Här kommer alltså inga multifunktionella buffertzoner att skapas då det inte är 
befogat ur vattenskyddssynpunkt och ej heller ekonomiskt hållbart.  
  
Om man hägnar ifrån boskapen längs alla sträckor som ligger intill ån kommer avstängningen 
vid område 6 inte bli aktuell, då djuren automatiskt inte kommer att nå berörda område. Att 
hägna ifrån en remsa vid ån längs alla betesmarker är inte så populärt ur markägarens 
synpunkt, då all betesmark ligger intill ån och relativt stora arealer måste tas ur bruk även om 
endast en smal remsa stängs ute.    
 
Då betesmarkerna ligger på planare områden intill ån som ofta svämmas över på våren anser 
markägaren att det blir problem att stänga ute boskapen från åkanten då stängslen förstörs 
eller sköljs bort under högvattenflödena. Ett alternativ är att de betesmarker som är mest 
utsatta hägnas ifrån i förstahand. Den betesmark som ligger intill område 6 är som syns på 
bild 6a kraftigt påverkad av boskapen och bör enligt vår mening vara den som i första hand 
ska stängas ute så att inte boskapen når den sanka marken närmast ån. Skulle det bli problem 
med dessa stängsel så kanske det kan lösas med stängsel som plockas bort på hösten för att 
sedan sättas upp innan betesdjuren släpps ut. Vidare anser vi att den smala remsan vid område 
1 ska hägnas ifrån boskapen för att ge utrymme åt den multifunktionella buffertzonen.  
 
Ju mer betesmark som hägnas ifrån desto större blir betestrycket och tramppåverkan på den 
som blir kvar. Detta kommer troligen att leda till försämrad vattenkvalité då betesmarkerna 
svämmas över under höst och vår.  

4.9  Ekonomi 

4.9.1 Total mängd åkermark som tas ur produktion 
 
Den totala storleken på åkermarken som kommer att tas ur produktion enligt förslaget är ca 
2,5 ha. Av den arealen kan 2,2 ha anmälas som ”uttagen areal”. Detta då 0,25 ha är tänkt att 
planteras med buskar, vilket inte får räknas till den uttagna arealen. Se tabell 2 nedan för 
översiktlig information om åtgärder och arealer. Detta blir då endast en mindre del av de totalt 
8,5 ha åkermark som måste läggas som ”uttagen areal” (se under rubriken 4.7.1.). Att kunna 
lägga den mark som ändå måste tas ur den ordinarie produktionen som buffertzoner anser vi 
vara ett bra alternativ för att inte belasta en markägares ekonomi allt för hårt. Istället för att 
låta den resterande uttagna arealen ligga obrukad kan ett alternativ kan vara att odla fleråriga 
energigrödor (salix och rörflen) även på denna del av åkermarken. Detta för att kunna skörda 
en större sammanlagd areal när man ändå ska ta hit maskiner, men även för att gynna viltet, 
minska den vindorsakade erosionen ytterligare, förbättra ekonomin mm.  
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Tabell 2.  Sammanfattning av åtgärder och arealer som har planerats. 
 
 Område 1 Område2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Summa 

(ha) 
Åtgärder Plantering av 

al, 
utestängande 
av betesdjur, 
självspridning 
av träd och 
buskar samt 
bevara och 
så befintlig 
remsa (träda) 

Plantering 
av salix 

Plantering 
av 
buskzon, 
sådd av 
rörflen 

Ute-
stängande 
av 
betesdjur 

Sådd av 
rörflen, 
anläggande 
av hästsko-
våtmark  

Plantering av 
salix, 
utestängande 
av betesdjur, 
självspridning 
av träd och 
buskar  

 

Total areal 
(ha) som 
tas ur 
produktion 0,64 0,49 0,5 0 0,61 0,24 2,5
Areal (ha) 
som kan tas 
som 
"uttagen 
areal" 0,64 0,49 0,25 0 0,61 0,24 2,2

Areal (ha) 
med flerårig 
energigröda 0 0,49 0,25 0 0,61 0,24 1,6

 

4.9.2 Inkomst energigrödor 
 
Förutom inkomster via bidrag (se under rubriken 4.7.1) så kommer det även att ge en viss 
avkastning vid skörd av de aktuella energigrödorna. Inkomsterna för den aktuella 
avkastningen kommer att variera från år till år beroende på efterfrågan av energigrödor. 
Troligtvis så kommer denna inkomst inte att sjunka utan snarare öka, då efterfrågan på 
miljövänligare energi ständigt blir större. Då arealerna i buffertzonerna är relativt små så kan 
man, för att minska skördekostnaderna och därmed öka lönsamheten lämpligen odla samma 
energigrödor även på annan åkermark i området.   

4.9.3 Inkomst jakt  
 
Hur mycket pengar man kan tjäna på en mark via jakt är omöjligt att beräkna exakt och 
varierar mycket beroende på om man arrenderar ut jakträtten, säljer jakttillfällen eller själv 
jagar på marken. Djuren som fälls tillfaller jakträttsinnehavaren och har om jakträtten inte 
utarrenderas, ett värde för markägaren som kan tas om hand i det egna hushållet eller säljas 
till en vilthandlare.  
 
Väljer man att arrendera ut jakträtten på marken så kommer buffertzonerna att höja 
arrendepriset på markens alla hektar då den blir mer attraktiv ur jaktlig synpunkt. En nackdel 
med att arrendera ut jakträtten är att man som markägare får svårare att styra vad som skjuts 
och hur mycket. Som exempel kan nämnas att om vildsvin etablerar sig på marken så kanske 
jaktarrendatorn vill ha en stor stam av dessa vilket inte alltid uppskattas jordbrukaren då dessa 
kan ställa till med problem genom sitt bökande fodersök på åkermark och betesmark.    
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Har man en mark med god vilttillgång är det mest lönsamma att sälja enstaka jakttillfällen. 
Man kan då som markägare själv ta hand om det vilt som säljs då det ofta bara är själva 
jakttillfället man säljer. Detta kräver dock mycket förberedelser och organisation. Vad man än 
väljer att göra så kommer väl sammansatta buffetzoner ge en ökad vilttillgång och därmed 
ökad inkomst via jakt. 
 

4.10 Framtida underhåll 

 
För att inte träden ska beskugga fältskiktet för mycket så bör vissa träd kvistas undertill eller 
hamlas (kapa toppar och grenar) [Persson och Svensson 1996]. Med tiden kan det bli aktuellt 
att försiktigt gallra bort vissa träd [Theil-Nielsen et al. 2005]. På de områden där salix 
planterats får man bedöma från år till år om den behöver glesas ur för att hålla ett välutvecklat 
markskikt samt för att gynna viltet. Salixplanteringarna bör förövrigt skördas med så korta 
intervall som möjligt, gärna vart fjärde år för att bevara den viltbegärlig, men det beror på hur 
bra det växer.  
 
Enligt [Theil-Nielsen et al. 2005] är det olämpligt att skörda växtbiomassa i strandzonen då 
organiskt material är en förutsättning för att denitrifikation ska ske, men man menar ändå att 
man måste hålla de övre skikten så pass öppna att solljus når ned till markskiktet. Minst en 
gång om året bör man, enligt samma källa, skörda de yttersta två metrarna av zonen och 
skörden ska forslas bort. Detta leder till att näringsämnen förs bort och gynnar en artrik flora 
samt bildar ett bra födosöksområde för viltet. Den mark som är ”uttagen areal” får inte 
skördas/putsas mellan 15 jan-31 aug [Jordbruksverket 2005a]. Att skörda efter den 31 augusti 
kommer inte att skapa några större problem för viltet då samtliga arter som vi valt att gynna är 
färdiga med sina föryngringar. Det är då lämpligt att skörda så snart som möjligt efter den 31 
augusti för att inte växterna ska hinna dra ner all näringen i rötterna. Skörden ska forslas bort 
för att få maximal föroreningsreduktion.    
 
Ingen gödsling eller kemisk ogräsbekämpning får ske i buffertzonerna. Skulle det bli problem 
med ogräs så får man mekaniskt bekämpa det som konkurrerar med nyplanterade växter. 
Förhoppningsvis kommer detta inte att behövas då buffertzonerna främst kommer att bestå av 
arter som redan finns i området och om vissa konkurreras ut av ogräs så tar förmodligen andra 
bättre lämpade arter eller individer över.      
 

4.10.1 Predatorkontroll 
 
Dessa buffertzoner har planerats så att rovviltet inte ska ta överhand och utarma de viltarter 
som valts att gynnas. Som exempel kan nämnas att inga ensamma träd kommer att planeras i 
närheten av småviltets födosöksområden, detta för att minska predationen från rovfåglar. 
Visst ska det finnas rovvilt även på detta område, men för att underlätta för övriga viltarter 
krävs att vissa arter hålls på en rimlig nivå genom jakt. De arter som man i första hand bör 
hålla efter är, enligt Frylestam (1995), räv, grävling, mink, iller och kråkfågel.     
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4.10.2 Utfodring 
 
Förhoppningsvis kommer stödutfodring av viltet inte behöva genomföras i någon större 
utsträckning, då buffertzonerna konstrueras för att i så hög grad som möjligt tillgodose viltets 
födobehov. Under strängare vintrar kan det dock bli aktuellt med stödutfodring om 
viltstammarna vuxit sig starka och den tillgängliga födan inte visar sig vara tillräcklig. 
Buffertzonerna kommer då att vara lämpliga platser att utföra utfodringen i då de utgör ett 
gott skydd.  
 

5 Slutsats 
 
Att bestämma vilken exakt bredd en buffertzon ska ha på ett specifikt område för att uppnå 
samtliga kriterier som vi valt visade sig vara omöjligt. Detta då en mängd olika faktorer spelar 
in och ingen fullständig modell för beräkning av bredden finns tillgänglig. I första hand har vi 
därför inriktat oss på att konstruera buffertzonerna med avseende på vattenrenande förmåga 
och därefter utökat bredden och förändrat växtvalet för att gynna ekonomin, viltet och den 
biologiska mångfalden i övrigt. Detta utan att den vattenrenande förmågan hos buffertzonerna 
påverkats negativt.  
 
Att konstruera buffertzoner med hänsyn till bidrag är en process som måste ske alldeles innan 
själva anläggningen av buffertzonerna ska ske. Detta då bidragens utformning kan ändras från 
år till år.  
     
Kraven för att få bidraget ”stöd för miljövänligt jordbruk” för en skyddszon är i dagsläget 
väldigt hårda och främjar inte skapandet av en multifunktionell buffertzon. Detta då man inte 
får plantera buskar eller träd i skyddszonen. En annan nackdel är att man inte får anmäla 
skyddszonen som ”uttagen areal” och produktionsbortfallet blir större än nödvändigt. Vi har 
därför bortsett från detta stöd och valt andra lösningar. Detta stöd kommer dessutom att 
omarbetas till 2007.  
  

6 Förslag till fortsatt arbete 
 
Då vi var intresserade av att kunna beräkna vilken bredd en buffertzon bör ha för att effektivt 
kunna rena vattnen som når ett vattendrag från en jordbruksmark, så sökte vi en modell för 
detta. Men då vi inte kunde finna någon lämplig sådan för våra krav, så skulle ett fortsatt 
arbete med att utveckla en komplett modell där man tar hänsyn till lutning, jordart, växtval, 
stamtäthet, nederbörd samt storlek på åkermark som bidrar till avrinningen, vara ett framtida 
projekt.  
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Resultat av siktning och hydrometeranalys 

Provpunkt Vikt före torkaning (g) Hela provvikten (g) Efter torkning (g)
1 576 2200 491
2 638 2165 536,9
3 563 2138 501
4 569 2047 487,2
5 624 2011 542,3
6 603 1741 522,6
7 549 1847 432
8 562 1328 392,4

Prov 1
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 0 0,0% 100,0%

16 5,9 1,2% 98,8%
8 0 0,0% 98,8%
4 11,4 2,3% 96,4%
2 12,5 2,6% 93,9%
1 24 4,9% 88,9%

0,5 56,6 11,6% 77,3%
0,25 111,8 23,0% 54,3%

0,125 125,5 25,8% 28,5%
0,063 67,9 14,0% 14,5%

Rest 70,6 14,5% 0,0%
Passerat totalt (g) 486,2
Torkat (g) 491
Förlust (g) 4,8
Förlust (%) 1,0%

Prov 2
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 25,6 4,8% 95,2%

16 8,5 1,6% 93,6%
8 7,3 1,4% 92,2%
4 13,7 2,6% 89,7%
2 15,4 2,9% 86,8%
1 28,2 5,3% 81,5%

0,5 69 12,9% 68,5%
0,25 125,7 23,6% 45,0%

0,125 119,4 22,4% 22,6%
0,063 90 16,9% 5,7%

Rest 30,4 5,7% 0,0%
Passerat totalt (g) 533,2
Torkat (g) 536,9
Förlust (g) 3,7
Förlust (%) 0,7%
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Prov 3
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 68,8 13,8% 86,2%

16 0 0,0% 86,2%
8 11,9 2,4% 83,9%
4 11,8 2,4% 81,5%
2 8,6 1,7% 79,8%
1 16,4 3,3% 76,5%

0,5 43,9 8,8% 67,7%
0,25 99,5 19,9% 47,8%

0,125 116,2 23,2% 24,5%
0,063 91,5 18,3% 6,2%

Rest 31,2 6,2% 0,0%
Passerat totalt (g) 499,8
Torkat (g) 501
Förlust (g) 1,2
Förlust (%) 0,2%

Prov 4
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 17,4 3,6% 96,4%

16 0 0,0% 96,4%
8 0 0,0% 96,4%
4 4,9 1,0% 95,4%
2 6,6 1,4% 94,0%
1 15,7 3,3% 90,8%

0,5 46,1 9,5% 81,2%
0,25 123,2 25,5% 55,7%

0,125 158,2 32,8% 23,0%
0,063 74,2 15,4% 7,6%

Rest 36,7 7,6% 0,0%
Passerat totalt (g) 483
Torkat (g) 487,2
Förlust (g) 4,2
Förlust (%) 0,9%
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Prov 5
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 0 0,0% 100,0%

16 20,9 3,9% 96,1%
8 13,5 2,5% 93,6%
4 14,3 2,7% 91,0%
2 13,8 2,6% 88,4%
1 21,8 4,0% 84,4%

0,5 46,7 8,7% 75,7%
0,25 120,2 22,3% 53,4%

0,125 182,5 33,8% 19,6%
0,063 77,6 14,4% 5,2%

Rest 28,3 5,2% 0,0%
Passerat totalt (g) 539,6
Torkat (g) 542,3
Förlust (g) 2,7
Förlust (%) 0,5%

Prov 6
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 0 0,0% 100,0%

16 0 0,0% 100,0%
8 9,2 1,8% 98,2%
4 7,9 1,5% 96,7%
2 15,6 3,0% 93,7%
1 29,3 5,6% 88,1%

0,5 70,6 13,6% 74,5%
0,25 129,7 24,9% 49,6%

0,125 133,2 25,6% 24,0%
0,063 87,5 16,8% 7,2%

Rest 37,5 7,2% 0,0%
Passerat totalt (g) 520,5
Torkat (g) 522,6
Förlust (g) 2,1
Förlust (%) 0,4%
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Prov 7 
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 0 0,0% 100,0%

16 0 0,0% 100,0%
8 0 0,0% 100,0%
4 2,1 0,5% 99,5%
2 2,6 0,6% 98,9%
1 6,5 1,5% 97,4%

0,5 22,4 5,2% 92,2%
0,25 128,1 29,7% 62,5%

0,125 119,5 27,7% 34,8%
0,063 90,3 20,9% 13,9%

Rest 60,1 13,9% 0,0%
Passerat totalt (g) 431,6
Torkat (g) 432
Förlust (g) 0,4
Förlust (%) 0,1%

Prov 8
Maskvidd i mm Stannar g Stannar % Passerar %

32 0 0,0% 100,0%
22,6 0 0,0% 100,0%

16 0 0,0% 100,0%
8 3 0,8% 99,2%
4 2,1 0,5% 98,7%
2 2,9 0,7% 98,0%
1 18,1 4,6% 93,3%

0,5 62,9 16,0% 77,3%
0,25 91,1 23,2% 54,1%

0,125 94 24,0% 30,1%
0,063 82,5 21,0% 9,1%

Rest 35,6 9,1% 0,0%
Passerat totalt (g) 392,2
Torkat (g) 392,4
Förlust (g) 0,2
Förlust (%) 0,1%
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Hydrometeranalys 
mtot (pass 2mm sikt i g T (Andel pass 2 mm)

Prov 1 456,4 0,939
Prov 2 462,7 0,868
Prov 3 398,7 0,798
Prov 4 454,1 0,94
Prov 5 477,1 0,884
Prov 6 487,8 0,937
Prov 7 426,9 0,989
Prov 8 384,2 0,98

Prov 1
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =viktandel i % Kornstorlek i mm

1 27 21,1% 0,05
2 26 20,3% 0,035
4 21 16,4% 0,027

10 17 13,3% 0,018
20 14 11,0% 0,012
50 11 8,6% 0,007

100 10 7,8% 0,0055
200 9,5 7,4% 0,0014

Prov 2
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =(viktandel i %) Kornstorlek

1 27 19,5% 0,05
2 25 18,1% 0,035
4 21 15,2% 0,027

10 14 10,1% 0,018
20 12 8,7% 0,012
50 9 6,5% 0,007

100 7 5,1% 0,0055
200 6 4,3% 0,0039

Prov 3
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =(viktandel i %) Kornstorlek

1 20 13,3% 0,045
2 15 10,0% 0,038
4 12 8,0% 0,027

10 8,5 5,7% 0,019
20 6,5 4,3% 0,013
50 4,5 3,0% 0,008

100 3,5 2,3% 0,0055
200 3 2,0% 0,004
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Prov 4
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =(viktandel i %) Kornstorlek

1 19 14,9% 0,045
2 16 12,5% 0,038
4 13 10,2% 0,027

10 11 8,6% 0,018
20 9,5 7,4% 0,013
50 7 5,5% 0,007

100 6 4,7% 0,0055
200 5 3,9% 0,0039

Prov 5
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =(viktandel i %) Kornstorlek

1 24 17,7% 0,045
2 19 14,0% 0,034
4 15 11,1% 0,027

10 11 8,1% 0,018
20 8 5,9% 0,013
50 5,5 4,1% 0,008

100 4 2,9% 0,0055
200 3,5 2,6% 0,004

Prov 6
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =(viktandel i %) Kornstorlek

1 22 17,2% 0,05
2 17 13,3% 0,038
4 14 10,9% 0,027

10 11 8,6% 0,018
20 9 7,0% 0,013
50 7 5,5% 0,007

100 5,5 4,3% 0,0055
200 4,5 3,5% 0,0039

Prov 7
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =(viktandel i %) Kornstorlek

1 34 28,0% 0,046
2 25 20,6% 0,035
4 17 14,0% 0,026

10 10,5 8,7% 0,017
20 7 5,8% 0,013
50 5 4,1% 0,008

100 4 3,3% 0,0055
200 3,5 2,9% 0,004

Prov 8
min R (Avläst g/l) P ((R/mtot)xT) =(viktandel i %) Kornstorlek

1 14 11,4% 0,055
2 11 9,0% 0,039
4 8 6,5% 0,029

10 6 4,9% 0,018
20 4,5 3,7% 0,014
50 4 3,3% 0,008

100 3,5 2,9% 0,0055
200 3,5 2,9% 0,004
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1.1 Bak (m) 2,29 Avstånd (m) 26 1.2 Bak (m) 3,7 Avstånd (m) 5
Fram (m) 0,81 22 Åkant Fram (m) 2,29 0
Höjdskillnad (m) 1,48 Stäcka (m) 48 Höjdskillnad (m) 1,41 Stäcka (m) 5

Lutning i % 3 Lutning i % 28
1.3 Bak (m) 1,96 Avstånd (m) 18

Fram (m) 0,26 17
Höjdskillnad (m) 1,7 Stäcka (m) 35

Lutning i % 5

2.1 Bak (m) 2,29 Avstånd (m) 23 2.2 Bak (m) 2,8 Avstånd (m) 36
Fram (m) 0,34 20 Fram (m) 0,4 28
Höjdskillnad (m) 1,95 Stäcka (m) 43 Höjdskillnad (m) 2,4 Stäcka (m) 64

Lutning i % 5 Lutning i % 4
2.3 Bak (m) 4,75 Avstånd (m) 9 2.4 Bak (m) 2,43 Avstånd (m) 18
Åkant Fram (m) 1,26 1 Fram (m) 0,25 14

Höjdskillnad (m) 3,49 Stäcka (m) 10 Höjdskillnad (m) 2,18 Stäcka (m) 32

Lutning i % 35 Lutning i % 7

3.1 Bak (m) 2,79 Avstånd (m) 22 3.2 Bak (m) 3,21 Avstånd (m) 7
Fram (m) 0,14 14 Åkant Fram (m) 1,22 1
Höjdskillnad (m) 2,65 Stäcka (m) 36 Höjdskillnad (m) 1,99 Stäcka (m) 8

Lutning i % 7 Lutning i % 25
3.3 Bak (m) 2,43 Avstånd (m) 21 3.4 Bak (m) 3,37 Avstånd (m) 41

Fram (m) 0,15 12 Fram (m) 0,23 18
Höjdskillnad (m) 2,28 Stäcka (m) 33 Höjdskillnad (m) 3,14 Stäcka (m) 59

Lutning i % 7 Lutning i % 5

4.1 Bak (m) 2,81 Avstånd (m) 18 4.2 Bak (m) 3,88 Avstånd (m) 16
Fram (m) 0,53 18 Åkant Fram (m) 2,81 0
Höjdskillnad (m) 2,28 Stäcka (m) 36 Höjdskillnad (m) 1,07 Stäcka (m) 16

Lutning i % 6 Lutning i % 7
4.3 Bak (m) 1,91 Avstånd (m) 15 4.4 Bak (m) 3,06 Avstånd (m) 5

Fram (m) 0,75 21 Åkant Fram (m) 1,91 0
Höjdskillnad (m) 1,16 Stäcka (m) 36 Höjdskillnad (m) 1,15 Stäcka (m) 5

Lutning i % 3 Lutning i % 23

Lutningsberäkningar åkermark
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5.1 Bak (m) 2,45 Avstånd (m) 23 5.2 Bak (m) 2,75 Avstånd (m) 37
Fram (m) 1,27 27 Fram (m) 1,49 30
Höjdskillnad (m) 1,18 Stäcka (m) 50 Höjdskillnad (m) 1,26 Stäcka (m) 67

Lutning i % 2 Lutning i % 2

6.1 Bak (m) 3,5 Avstånd (m) 56 6.2 Bak (m) 2,47 Avstånd (m) 30
Fram (m) 0,81 28 Fram (m) 0,58 24
Höjdskillnad (m) 2,69 Stäcka (m) 84 Höjdskillnad (m) 1,89 Stäcka (m) 54

Lutning i % 3 Lutning i % 4
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Provpunkt 1 2 3 4
Delprov 1 Degel (m1 vikt i gram) 20,7 23,1 20,3 22,9

Jord (vikt i gram) 20 20 20 20
Torkad Degel+jord (m2 vikt i g) 40,7 43,1 40,3 42,9
Bränd Degel+jord (m3 vikt i g) 40,1 42,2 39,7 42,4
Glödgningsförlust (g) 0,03 0,045 0,03 0,025

Provpunkt 5 6 7 8
Degel (m1 vikt i gram) 11,8 20,7 20,3 22,9
Jord (vikt i gram) 20 20 20 20
Torkad Degel+jord (m2 vikt i g) 31,8 40,7 40,3 42,9
Bränd Degel+jord (m3 vikt i g) 31 39,9 37,8 41,8
Glödgningsförlust (g) 0,04 0,04 0,125 0,055

Provpunkt 1 2 3 4
Delprov 2 Degel (m1 vikt i gram) 22,9 20,3 21,2 22,9

Jord (vikt i gram) 20 20 20 20
Torkad Degel+jord (m2 vikt i g) 42,9 40,3 41,2 42,9
Bränd Degel+jord (m3 vikt i g) 42,3 39,5 40,6 42,4
Glödgningsförlust (g) 0,03 0,04 0,03 0,025

Provpunkt 5 6 7 8
Degel (m1 vikt i gram) 23,1 22,9 21,2 22,9
Jord (vikt i gram) 20 20 20 20
Torkad Degel+jord (m2 vikt i g) 43,1 42,9 41,2 42,9
Bränd Degel+jord (m3 vikt i g) 42,3 42,1 38,7 41,8
Glödgningsförlust (g) 0,04 0,04 0,125 0,055

Formel:

Provpunkt 1 2 3 4
Medelvärde glödgningsförlus 
för båda delproven 0,03 0,0425 0,03 0,025
i % 3 4,25 3 2,5

Provpunkt 5 6 7 8
Medelvärde glödgningsförlus 
för båda delproven 0,04 0,04 0,125 0,055
i % 4 4 12,5 5,5

Organiskhalt

Glödgningsförlust = (m2-m3)/(m2-m1)
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