EXAMENSARBETE
Våren 2015
Landskapsvetenskap

Skyddszoner som fosforfällor
- En studie om skyddszonernas förmåga att
förhindra fosforläckage

Författare

Sofia Andersson
Naida Mhamutovic

Handledare

Lena B.-M Vought
Examinator

Magnus Thelaus

Examensarbete i Landskapsvetenskap 15 hp / Degree project in Landscape Science 15hp

Handledare/supervisor:
Lena B.-M Vought
Biträdande professor i limnologi/Limnology

Examinator/examiner:
Magnus Thelaus
Universitetslektor i biologi
Författare/author:
Sofia Andersson och Naida Mahmutovic

Svensk titel:
Skyddszoner som fosforfällor
- En studie om skyddszonernas förmåga att förhindra fosforläckage

English title:
Buffer zones as phosphorus traps
- A study on the buffer zones ability to prevent phosphorus leaking

Nyckelord/Key words:
Landskapsvetenskap, Fosfor, Skyddszoner, Övergödning, Landskapsanalys, Mullhalt, pH

Sammanfattning
Fosforläckage från våra gödslade åkermarker bidrar till övergödning i sjöar och hav. Fosforn
transporteras ofta via ytavrinning till uträtade vattendrag och vattnet färdas snabbt till sjöar och
hav. För att undvika fosforläckage anläggs stödberättigade vallbeklädda skyddszoner mellan åker
och vattendrag med syftet att ta upp fosfor. Tidigare studier har visat att det kan finnas en risk för
fosformättnad i markerna längs vattendragen (Borggaard, Moberg & Sibbesen 1991; Vought,
Dahl, Pedersen & Lacousière 1994; Svanbäck, Ulén, Etana, Bergström, Kleinman & Mattsson
2013).
Detta examensarbete syftar till att se om dagens skyddszoner är mättade eller kan ta upp mer
fosfor och om jordarten spelar någon roll för fosforupptaget. Påverkan av pH och mullhalt på
fosforupptaget är något som också undersökts. Jordarterna lera, morän och sand undersöktes i
denna studie. Arbetet syftar även till att visa på landskapsförändringar och historik kring
skyddszoner. Jordprov samlades in från 15 skyddszoner i Kristianstad. Proven torkades, siktades
och skakades sedan med vatten som innehöll en känd mängd fosfor och upptaget av fosforn
mättes. Historiska och nutida kartmaterial studerades för att se landskapets förändringar.
Analyser visade att nio av 15 skyddszoner var mättade med fosfor, det vill säga uppmätta halter
efter skakningen var högre än den tillsatta mängden. De tre jordarterna hade vardera tre mättade
skyddszoner och två omättade. Där var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de tre
jordarterna med avseende på mättnad. För jordarten lera visade resultatet att pH-värde och
mullhalt påverkade innehållet av fosfor där ett högre pH-värde visade en högre fosforhalt och ju
högre mullhalten var desto mindre var fosforhalten. För morän visade resultatet samma som för
lera men resultatet för hur mullhalten påverkade fosforhalten var inte signifikant. Resultatet för
sand var att ju högre pH-värde desto högre var fosforhalten och ju högre mullhalt desto högre
fosforhalt.

Skyddszonerna finns till största delen på mark som varit åkermark i minst 100 år medan en
mindre del tidigare nyttjats som översilningsängar eller som ängs- eller betesmarker. De områden
som varit åker en längre tid har förmodligen gödslats kraftigt under efterkrigstiden.
Anläggningen av skyddszoner kan därför ha bidragit till att återskapa landskapet som det såg ut
innan rationaliseringen av jordbruket i slutet av 1950-talet.
Skyddszonerna är en viktig del i landskapet de då skyddar vattendragen från ytavrinning,
förhindrar erosion, bidrar till att bevara biologisk mångfald i vattendraget och genom att fungera
som spridningskorridorer. Våra studier visar att skyddszonerna behöver skötas om de ska fungera
som näringsfälla. Dagens stödberättigade skyddszoner får endast vara gräsbevuxna men man
skulle kunna tänka sig framtida skyddszoner med energiskog eller träd där fosforn förs bort via
ved.

Abstract
Phosphorus leaking from our fertilized arable land contributes to eutrophication of lakes and seas
and travels among other things, with particles from fertilized soil. Straightening of rivers and
ditching helps drained water travel quickly from the arable land lakes and seas. To avoid
phosphorus leaking there are buffer zones that are placed between the field and the streams with
the purpose of captivating the phosphorus. One previous study has shown that a risk occurs for
phosphorus saturation on the lands adjacent to the streams (Borggaard et al 1991; Vought et al
1994; Svanbäck et al 2013).
This thesis aims to see if today’s buffer zones are saturated or can take up more phosphorus and
if the difference in the type of soil matter to the result. The effects of pH and organic matter on
the phosphorus content are also examined. The soils clay, moraine and sand are studied in this
thesis. The work also aims to demonstrate the changes in the landscape and history of the buffer
zones.

Soil samples were collected from 15 buffer zones around Kristianstad. The samples were dried,
sieved and then shaken with water containing a known amount of phosphorus. Uptake of
phosphorus was then measured. Historical and contemporary maps were also studied to see the
landscape change.
The analysis showed that nine out of fifteen zones were saturate. The three soil types each had
three saturated zones and two unsaturated and the difference was not significant between the soil
types. For the soil clay results showed that pH and organic matter content influenced the amount
of phosphorus in which, a higher pH, showed a higher phosphorus content and the higher organic
matter reviled a lower amount if phosphorus. For moraine results showed same as in clay but the
relation between the organic matter and how it affected the phosphorus content was not
significant. The result for the sand was that higher pH in the soil resulted to higher phosphorus
content. The same effect was seen for the organic matter in sand which means that the
phosphorus content rises with higher organic matter.
The buffer zones that we studied occur mostly on land that has been used as arable land for at
least 100 years, while others have previously been used as wet- or other meadows or pastures.
The areas that have been arable lands a long time have probably been fertilized heavily during
the postwar period. Establishing buffer zones may therefore have contributed to recreate the
landscape as it was before the rationalization of agriculture in the late 1950s. Buffer zones
prevent erosion and help to preserve biodiversity both in the stream and buffer zone. Today's
eligible zones may only be grassed but one could imagine future protection zones with salix/tree
where the phosphorus is removed through the wood.
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1. Inledning
Övergödning är ett problem som framför allt drabbar sjöar och vattendrag i jordbruksområden i
Sverige. Övergödning, eller eutrofiering, innebär att sjöar och vattendrag får en ökad halt av
fosfor och kväve som bland annat orsakas av näringsläckage av gödande växtnäringsämnen. Det
är främst fosforhalten som styr den långsiktiga algkoncentrationen. För att åtgärda problemet
anläggs bland annat skyddszoner som fosforfällor på åkermark intill vattendrag.
Landskapet har i olika skeden genomgått drastiska förändringar som banat vägen till det landskap
vi ser idag. Från 1740-talets storskifte som sakta började förändringen, till 1800-talets mer
drastiska laga skifte som skapade större sammanhängande fält med mer vattenkänsliga grödor.
Detta i sin tur ledde till att dikning blev en nödvändighet. I början av 1700-talet började man
täckdika i mindre skala med utgrävningar av grunda diken och mot slutet av samma sekel
började man med hjälp av borr avleda vattnet i täckdiken. De mer drastiska förändringarna
skedde under 1800-talets andra hälft med täckdikning med tegelrör, nyodlingar och
torrläggningar som förändrade landskapet som mest. Cirka 25 % av Skånes yta antas blivit dikat i
slutet av 1800-talet under ett tiotal år (Möller 1984).
Den ändrade markanvändningen under de senaste 70 åren har bidragit till stora förändringar av
tillförsel av näringsämnen (Ulén 1997). Dessa förändringar möjliggjordes bland annat av
traktorns segertåg i slutet av 1940-talet vilket underlättade expanderingen av brukningsenheterna
som spred ut sig på marker nära vattendrag som innan var svårplöjda. Införandet av
handelsgödsel och bekämpningsmedel bidrog till ökad skörd vilket ledde till en kraftig
fosforgödsling av framför allt sockerbetor och potatis under 1960-talet och början av 1970- talet.
De svenska jordarna var relativt fattiga på fosfor innan 1950 vilket snabbt ändrades i början av
1960-talet i och med att handelsgödsel började spridas med centrifugalspridare (Ulén 1997).
Den mer och mer expanderande jordbruksarealen skedde på bekostnad av sjöar och våtmarker
som dikades ut samt ängs- och betesmarker som odlades upp som tidigare fungerat som
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sedimentationsfällor. Gödslad åker låg i direkt anslutning till vattendragen och ingenting
hindrade fosforn att genom ytavrinning hamna i vattendragen (Ulén 1997).
Andelen fosfor som antropogent tillförts till vatten från jordbruksmark från 1950 fram till 2000
visar att den största ökningen skedde mellan 1990 och 1995 med en minskning fram till 2000.
Minskningen är väldigt liten och nästan försumbar i jämförelse med ökningen som skedde under
samma antal år (Naturvårdsverket 2004). Efter år 2000 fram till 2010 har den antropogena
tillförseln från jordbruksmark minskat med 13% och vid samma tid har minskningen stannat av.
De svenska åkerjordarna läcker årligen ut 0,4 kg P/ha och åkerarealens totala innehåll varierar
mellan 900 och 3600 kg P/ha (Karltorp 2011). Olika jordar transporterar olika mängder fosfor
(Svanbäck et al 2013).

2. Bakgrund
2.1 Vattendrag
I södra Sverige har cirka tre fjärdedelar av allt ytvatten försvunnit under de senaste 200 åren
(Wolf 1960). Åren mellan 1870 och 1880 dränerades cirka en fjärdedel av Skånes totala areal
(Möller 1984). I början av 1900-talet nyodlades allt mer jord och den största arealen öppen
åkermark uppnåddes på 1930-talet. Mossar och sjöar dikades ut med hjälp av maskiner medan
vattendrag rätades ut och täckdiken skapades (Brunnström 2010). De vattendrag som uträtade
fanns kvar låg nära åkermarken och deras naturliga flöden förändrades med kraftiga toppar vid
regn och mindre vatten vid torrperioder. De kraftiga flödestopparna orsakar erosionsskador längs
kanterna på vattendragen (Wolf 1960). I södra och mellersta Sverige är vattendragen på de
uppodlade slätterna i dåligt skick och där är övergödningen som störst (Naturvårdsverket 2004).
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Dessa förändringar som skett de senaste 200 åren har påverkat landskapets vattenflöden och
rationaliseringen av jordbruket har också haft stor inverkan på till exempel stenmurar och andra
element i landskapet som varit ett hinder för större skiften och större maskiner. Markerna intill
vattendragen har gått från att vara översilningsängar som översvämmats och skördats årligen till
att dräneras och brukas för att odla grödor (Emanuelsson & Möller 1990).

2.2 Övergödning och näringsläckage
Fosfor är ett grundämne utan gasfas som är essentiell för alla växter från utvecklingen av frön
och rotsystem till deras frukter och fortplantningsförmåga. Brist på fosfor visar sig genom
långsam utveckling av växter eftersom det är en nödvändig byggsten i nukleinsyror och klorofyll.
När bristen på fosfor uppstår i naturen krävs det tillskott för en ökad tillväxt, därav användandet
av växtnäringsämnen för ökad skörd. Ortsfosfat (PO4-) är den form av fosfor som är tillgänglig
för växter men det är oorganiska fosfatkomplex som finns i åkerjorden. Dessa oorganiska
fosfatkomplex kan hydrolyseras, det vill säga klyvas i två delar vid kontakt med vattenmolekyl,
till ortofosfater över längre tid (Norrköpings kommun 2012).
Den växttillgängliga fosforn finns i markvätskan och ett överskott på fosfor är inte ett problem
för växterna och ett överskott i jorden bidrar till att nya fosfatkomplex bildas med järn,
aluminium, kalcium och mangan. Överskott av fosfor i vattenmiljöer leder dock till negativa
konsekvenser. Fosfor är ofta ett begränsande ämne i sjöar och vattendrag där ökad mängd fosfor
leder till algblomning. När den ökade andelen av alger och bakterier dör sjunker de ner till botten
där stora mänger syre konsumeras för att bryta ner det ökade tillskottet på organisk material.
Övergödning bidrar till att vattendrag växter igen och skapar även döda, syrefria bottnar
(Bergström, Linder & Andersson 2008).
Som nämnts ovan behöver grödan vi odlar ett fosfortillskott för att växa maximalt men i samband
med gödsling bör fosforläckage alltid finnas med i beräkningen. Därför har våra nordiska
grannländer uppmärksammat att det krävs olika metoder för olika jordarter. Med justeringar på
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fosforvärden utifrån jordart, pH och mullhalt kan man ge bättre och mer korrekta
gödslingrekommendationer som passar marktypen (Ulén & Eriksson 2009).

2.3 Fosfor i jorden
Fosfor i jordbruksmark är antingen bunden i kemiska föreningar eller adsorberad och
förekommer i jordaggregat eller på jordpartiklar. Vid höga pH-värden bildar fosfor föreningar
med kalk och vid låga pH-värden bildas föreningar med järn och aluminium (Ulén 1997). Mellan
pH-värdet 6 och 7 håller sig fosforn mest växttillgänglig och kan lättast tas upp (Ulén & Eriksson
2009). I Sverige har åkerjord som brukas oftast ett pH-värde på mellan 5,5 och 7,4 (Ulén red.
2005). Dessa faktorer spelar in i hur svårlösning fosforn är. Även mullhalten kan vara en faktor
(Ulén & Eriksson 2009). Med organisk kol, mullhalt, i marken ökar strukturstabiliteten som gör
att vattentransport och infiltration underlättas vilket innebär att marken blir motståndskraftigare
mot erosion av ytlagret. Detta i sin tur kan minska risken för fosforutflöde (Bertilsson 2008). I
naturen finns över 200 olika former av mineralfosfor. Jordens kapacitet att adsorbera och
desorbera fosfor skiljer sig mycket mellan olika jordar och jordarter och påverkas bland annat av
markdjup och olika odlingsåtgärder som till exempel gödsling. Mest fosfor adsorberas i
högvittrade jordar (Ulén 1997).

2.4 Läckage från jordbruk och åtgärder
Sveriges åkrar gödslas med stallgödsel och mineralgödsel, vilka båda innehåller fosfor. Fosfor
kommer således till jordbruket dels som importerad mineralgödsel och dels som foder till djur.
Ofta är tillförseln av fosfor större än bortförseln och den största obalansen finns på gårdar med
svinproduktion (Ulén 1997). Många åkrar i Sverige markkarteras med jämna mellanrum för att få
uppgifter om hur stort behovet av fosforgödslingen är genom att se hur mycket växttillgänglig
4

fosfor som finns i marken. Fosforbrist är idag ovanligt på svensk åkermark då det gödslats
kraftigt med fosfor under efterkrigstiden. Mineralgödseln bidrar med cirka fyra till sex kilo fosfor
per ha och år och stallgödsel tillför ungefär sju kilo fosfor per ha och år. Även utsäde bidrar med
en fosfortillförsel på cirka ett kilo per ha och år (Karltorp 2011).
Fosforutsläppen är som högst på våren innan växtsäsongen (Uusi-Kämppä 2005). Transporten av
fosfor sker både på markytan och genom marken och fosforn transporteras löst i vatten eller med
partiklar. Den partikulära fosforn måste desorberas eller genomgå någon annan lösningsreaktion
för att bli tillgänglig för växter (Ulén red. 2005). Förlusterna från jordbruksmark sker genom
dränering, ytavrinning, vinderosion, från avrinningsområden och genom punktkällor som till
exempel lagringsplatser för gödsel eller avlopp från mjölkrum. Ofta sker läckaget snabbt under
en begränsad period, till exempel under en period med mycket nederbörd (Ulén 1997). Det kan
därför vara svårt att få statistisk signifikant och se trender i kortare försök (Ulén, Brömssen,
Johansson, Torstensson & Stjernman Forsberg 2011). De jordar som ofta har höga fosforförluster
är lerjordar och jordar där vattenmättnad skapat syrefria miljöer (Ulén 1997). I Sverige är det
främst lerjordar, mjälajordar och lätta jordar med sand och mo som har stora problem med
fosforläckage (Ulén red. 2005).
Det finns en rad olika åtgärder att vidta i problemområden för fosforläckage. Den första åtgärden
är att tillföra mindre fosfor. Där kan till exempel markkartering vara behjälplig då den visar på
det varierande behovet av gödsling (Ulén 1997). Olika åtgärder kan vidtas beroende på om
fosforn transporteras genom jorden eller på ytan. God struktur i jorden är en bra förutsättning och
för att få det är dräneringen viktig och det går även att strukturkalka. Genom att till exempel odla
vall stabiliseras jordaggregaten och genom att plöja förstörs eventuella makroporer som
uppkommit i jorden vilket förhindrar transporten genom marken (Ulén 2004). Ytavrinning
förhindras främst genom att plöja på våren istället för på hösten för att få en stabilare markyta
och genom att minska risken för rännilserosion. Det är viktigt att gödseln hamnar nära kärnan
och att stallgödsel sprids jämt över marken. Andra åtgärder är att eliminera läckaget från
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punktkällor och att anlägga kalkfilterdiken och skyddszoner. Vilka åtgärder som fungerar bäst
skiftar mycket mellan olika områden (Ulén 1997).

2.5 Skyddszoner
Med skyddszon, buffertzon eller kantzon menas ett område mellan åker och vattendrag som
anlagts bland annat för skydda vattendraget och att fånga upp näringsämnen eller andra läckage
från åkern. Området ska vara ogödslat och vegetationsklätt. Andra orsaker att anlägga en
skyddszon kan vara för att gynna den biologiska mångfalden och för att stabilisera marken för att
undvika erosion vid vattendraget. Träd vid vattendraget har många fördelar då det skuggar
vattnet och håller det därmed svalt på sommaren och syresatt. Träden är också viktiga biotoper
för insekter och fåglar. Rötter som går ner i vattendraget kan fungera som skydd för fiskar och
nedfallna löv blir föda åt vattendragets fauna (Madsen 1995).
I Finland och Norge är problem med jorderosion vanligt och där är det därför vanligt med
anlagda skyddszoner (Greppa näringen 2014). I Danmark är det lag på två meter skyddszon längs
vattendragen (Madsen 1995). Skyddszoner är också bland de vanligaste miljöåtgärder som vidtas
i övriga Europa och den allmänna uppfattningen är att dessa fungerar. Fortsatt forskning på
utformningen av dessa skyddszoner bör dock göras. Allra störst effekt av skyddszonen uppnås på
sluttande marker (Greppa näringen 2014). Hur effektiva skyddszonerna är varierar bland annat på
grund av de varierande landskapen och landskapens olika förutsättningar. Generellt är de första
metrarna viktigast och flera studier har visat att tio meter skyddszon kan ta bort upp mot 90% av
fosforn i ytavrinningen (Greppa näringen 2012, Syversen 2005, Vought et al 1994).
Skyddszoner kan göra stor nytta med rätt placering och utformning eftersom hälften av
ytavrinningen under året kan ske under en kort period under snösmältningen på våren i länder
med snörika vintrar (Väänänen, Nieminen, Vuollekoski, Ilvesniemi 2006). Skyddszonen bidrar
till att minska transport av partikelbunden fosfor från åkermark genom att fungera som ett filter.
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Vegetationen gör att vattenflödet bromsas upp och vattnet kan infiltrera ner i jorden.
Vegetationen binder också jordpartiklar. Den växttillgängliga fosforn som fångas i skyddszonen
kan sedan tas upp av vegetationen på skyddszonen (Vought, Pinay, Fuglsang, Ruffinoni 1995).
Bland annat rajgräs, som är en vanlig vallgröda, gör att infiltrationen fungerar bättre än
produktionsgröda som till exempel havre (Osborne, Kovacik 1993). Dock är naturlig vegetation
bättre för infiltreringen än ingen vegetation alls (Uusi-Kämppä 2005). Skyddszoner är viktigast
under snösmältningsperioden och absorption av jord är den viktigaste fosforfällan under tidig vår
då vattenflödena är höga (Väänänen et al 2006). Genom att anlägga en skyddszon hindras
plöjning i omedelbar närhet till vattendraget vilket minskar risken för ras som medför en större
partikeltransport ut i vattendraget vid ytavrinning (Kyllmar, Andersson, Aurell, Djodjic,
Stjernman Forsberg, Gustafsson, Heeb & Ulén 2013). Vid översvämning kan skyddszoner
fungera som en buffertzon och förhindra att brukad åkermark svämmas över med stora näringsoch närsaltsläckage som följd. Det finns även något som kallas anpassad skyddszon. Det är en
skyddszon som är placerad ute på skiftet istället för utmed ett vattendrag, till exempel kring en
ytvattenbrunn (Almqvist red. 2010).
Studier i Norge, Finland och Danmark har visat att skyddszonens effekt är att en sådan zon kan
minska mängden total fosfor med mellan 27 och 95 procent via ytavrinning (Syversen 2005;
Uusi-Kämppä, Jauhiainen 2010; Vought et al 1995). Största delen av fosforn fastläggs i marken
närmast åkerkanten. Vegetationen på skyddszonen bör slås och föras bort för att förlusterna av
löst fosfor ska minskas framför allt för att minska läckage utanför växtsäsongen (Räty, UusiKämppä, Yli-Halla, Rasa, Pietola 2009; Osborne, Kovacik 1993). Görs detta vid rätt tidpunkt
under säsongen gynnas flera arter som använder skyddszonen till skydd och födosöksplats. Även
om träd inte får växa på den areal som eventuellt miljöstöd betalas ut för kan buskar och träd
vara till stor nytta för att både gynna den biologiska mångfalden och för att undvika erosion. Träd
och beskuggningar av vattendraget är en viktig del då det minskar igenväxning, temperaturen
minskar på sommaren och löven utgör en viktig näringskälla för de vattenlevande djuren
(Madsen 1995). Grässvålen får dock inte bli för skuggad då en minskad grässvål leder till sämre
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infiltration (Uusi-Kämppä 2005) men träd kan på sikt ändra jordstrukturen och därmed öka
infiltrationen (Vought et al 1994). Träd som skördas utgör också en viktig närsaltsfälla. Tidigare
försök har visat att fosforreduktionen med hjälp av skyddszoner i flera fall har minskat med tiden
och att effektiviteten att minska löst fosfor varit betydligt sämre än reduktionen av
partikelfosforn. Det finns några fall där läckaget av den växttillgängliga fosforn ökat (Ulén
1997).
Studier i Storbritannien har visat att skyddszoner är mindre effektiva på lerjordar som ofta är
täckdikade (Muscutt, Harris, Bailey, Davies 1993). Vid täckdikning kan istället våtmarker
användas för att fånga upp fosforn (Osborne, Kovacik 1993).

2.6 Stöd för skyddszoner
Jordbruksverket definierar en skyddszon som ett vallbesått område på åkermark i direkt
anslutning till ett vattendrag, en sjö, damm eller ett hav som är utmärkt på den topografiska
kartan eller som är vattenförande året runt (Jordbruksverket 2014b). Åkermark är sådan mark
som är lämplig att plöja. Det får således till exempel inte växa träd på marken, om det inte rör sig
om energiskog, eller vara mycket stenigt (Jordbruksverket 2014a).
Ett krav för att få miljöersättning är bland annat att skyddszonen är i en storlek av minst sex och
högst 20 meter bred och att skiftet löper utmed vattenområdet minst 20 meter. Det som växer på
skyddszonen får inte användas för produktion av energi eller utsäde. Inom skyddszonen är det
inte heller tillåtet att gödsla eller sprida kemiska växtskyddsmedel. Skyddszonen får däremot
skördas efter den 15 juli, putsas under förutsättning att putsresterna inte skadar underliggande
vegetation och skyddszonen får också betas under hela betessäsongen. Under hela
åtagandeperioden gäller att skyddszonen ska vara obruten. Jordbrukarstöden omarbetas inför
2015 och det är möjligt att kraven för ersättning för skyddszon kan komma att ändras
(Jordbruksverket 2014b).
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3. Syfte och Avgränsning
3.1 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hur väl skyddszonerna fungerar som fosforfällor. Tidigare
undersökningar (Vought et al 1994) påvisade fosformättnad i lerhaltiga skyddszoner men inte i
sandiga och organiska skyddszoner i Skåne. Dagens stödberättigade skyddszoner har funnits
under minst fem år och en viktig del av skyddszonens funktion är att skydda vattendragen mot
fosforläckage. Därför är det viktigt att veta hur väl dagens skyddszoner fungerar. Ett annat syfte
är också att titta på skyddszoner och vattendrag ur ett landskapsvetenskapligt perspektiv. Det
innebär att knyta an till den kulturhistoriska effekten på dagens landskap, se biologiska värden,
framtida utveckling, hur jordbrukets förändringar genom historien bidragit till det stora
näringsläckaget som finns idag och hur dagens jordbrukspolitik och landskapssyn påverkar
utvecklingen av skyddszoner i framtiden.

3.2 Avgränsning övergödning
När man talar om övergödning talar man oftast om både kvävets och fosforns påverkan på
vattendrag, sjöar och hav. Detta arbete fokuserar endast på fosfor i marken på skyddszonerna
intill vattendrag. Fosfor är partikelbundet och spelar därför större roll vid ytavrinning än kväve.
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4. Frågeställning

Fungerar skyddszonerna som fosforfälla, det vill säga är de utvalda skyddszonerna mättade eller
kan de ta upp mer fosfor?
Skiljer sig fosforupptaget mellan sand, lera och morän?
Hur har landskapet påverkats efter anläggning av skyddszoner?

5. Material och Metoder
5.1 Val av skyddszoner
Det är essentiellt att förstå vad det är som sker på kemisk nivå och hur fosforn binds och löses ut.
I litteraturstudien studerades olika vetenskapliga artiklar om fosfor och hur den reagerar med
olika jordarter. Andra litteraturstudier bestod av artiklar och studier om skyddszoner samt
vattendrag och deras kemiska samt ekologiska status. Utifrån litteraturstudierna och i samråd
med handledaren utformades en fältundersökning på skyddszoner med jordarterna lera, morän
och sand. Detta är baserat på tidigare studier som har visat på skillnader i fosformättnad mellan
ovannämnda jordarter. Skyddszonerna skulle givetvis ligga intill ett vattendrag eller dike.
Därefter kontaktades Länsstyrelsen Skåne och vidare Jordbruksverket som kunde förse oss med
kartmaterial i form av en shapefil. Informationen i shapefilen visade sig vara känsligt eftersom
det visade olika gårdar som får bistånd för anlagd skyddszon. Shapefilen lades in i ArcMap
version 10.1 och kunde sedan överlappas med en jordartskarta samt en terrängkarta, som visade
vattendrag och diken, för att få fram möjliga provtagningsområden. För att sedan identifiera
gårdar som hade anlagt en skyddszon överlappades vektorkartan med flygfoto som tydligt visade
skyddszonernas placering. När alla kvalifikationer för det optimala provområdet nåddes valdes
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15 olika provområden ut, fem provområden på vardera jordarten för att kunna få statistisk
signifikans.

Tabell 1: GPS-koordinater för varje provtagningslokal.

Lera

Sand

Morän

L1. 56.093921, 13.996405

S1. 56.094826, 13.996502

M1. 56.101976, 14.010583

L2. 56.007917, 14.135158

S2. 56.002431, 14.109585

M2. 56.111744, 14.340618

L3. 56.025196, 14.258937

S3. 56.023299, 14.255577

M3. 55.992436, 14.127435

L4. 55.944835, 14.145932

S4. 55.944102, 14.147870

M4. 55.935908, 14.170566

L5. 55.866132, 14.057832

S5. 55.849478, 14.207315

M5. 55.936294, 14.018873
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!

Figur 1: ©Lantmäteriet diarienr 2012/892. Ortsfoto som visar provtagningslokaler.
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Figur 2: ©SGU Jordartskartan 1:1 000 000. Kartan visar jordarter kring Kristianstad,
de största vattendragen och sjöarna samt områden med skyddszoner 2014.
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Figur 3: ©Lantmäteriet diarienr 2012/892. Visar områden med skyddszoner för jordarten lera.
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Figur 4: ©Lantmäteriet diarienr 2012/892. Visar områden med skyddszoner för jordarten morän.
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Figur 5: ©Lantmäteriet diarienr 2012/892. Visar områden med skyddszoner för jordarten sand.
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5.2 Provtagning i fält
Den 21 och 24 november 2014 togs jordprover ute i fält med hjälp av en jordborr. Vid varje
skyddszon togs tio prov, fem på åkern och fem på skyddszonen. På skyddszonen togs proven tre
meter från åkerkanten och på åkern togs proven en meter ut på åkern. Proven togs på både åker
och skyddszon för att kunna utläsa eventuella skillnader vid analysen. Tre meter från åkerkanten
var ett val som baserades på att skyddszoner ska vara minst sex meter breda och därför ville vi ha
ett prov i mitten. På åkern togs provet en meter in av praktiska skäl och av respekt för
jordbrukaren då många åkrar var höstsådda.
Mellan proven var det tre meter och karteringsdjupet var 20 cm. Metermåtten stegades ut.
Jordproven placerades i plastburkar med lock och eventuella rötter och maskar rensades bort
direkt för att få bort dem innan jorden torkat och förhindra att få med dem i provet. Totalt
samlades 150 prov in. Den exakta provtagningspunkten för varje enskilt borrprov
dokumenterades inte eftersom vi främst var intresserade av ett medelvärde. Av de fem proven
från åker och skyddszon vid varje lokal användes bara fyra i analysen för att kunna ha ett prov i
reserv och något skulle gå fel.

6. Analys
6.1 Förberedelser

Proven torkades i 60 grader fem dagar i torkskåp. Därefter maldes varje prov i en mortel och allt
organisk material togs bort. Jorden silades sedan genom ett 2mm såll för att separera den
finfördelade jorden från större partiklar och lades sedan tillbaka i plastburkarna. För att kunna
svara på frågeställningen om skyddszonerna kan ta upp mer fosfor eller om de är mättade måste
mer fosfor tillsättas. Fem gram av den finfördelade jorden vägdes upp i en liten glasburk för att
analyseras. Vikten är viktig för vidare uträkning av fosforkoncentrationen som skall blandas med
provtagningsjorden.
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Tjugofem ml av fosforlösning, (koncentration 50 mg P/l), blandades med 2,475 l vatten. Denna
blandning på 2,5 l räcker till 40 provflaskor, det vill säga varje flaska innehöll 50 ml lösning.
Fem gram provjord tillsattes först i flaskan och blandades sedan med 50 ml fosforlösning och
mängden fosfor blev 500 µg i varje provflaska för att efterlikna studien av Vought et al (1994).
Därefter skakades flaskorna i fyra timmar för att standardisera proven.

6.2 pH och filtrering

Efter skakningen stod flaskorna stilla i 10-20 minuter för att partiklarna skulle sjunka till botten. I
varje flaska mättes sedan pH-värdet med en Hach EC20 pH/ISE-mätare eftersom pH-värdet
påverkar fosforföreningarnas löslighet. Värdet lästes av till en decimal utan avrundning och
fördes in i tabell. Därefter filtrerades partiklarna bort från vattnet med ett GF/C-filter och 25 ml
av det filtrerade vattnet sattes tillbaka med pipett i ren provflaska. Till varje flaska tillsattes sedan
0,25 ml lösning av svavelsyra (4 mol/l) för konservering innan flaskorna sattes in för förvaring i
kylskåp.

6.3 Analys med fotospektometer

Innan analys förbereddes en molybdatlösning och en lösning med askorbinsyra.
Molybdatlösningen förbereddes genom att först blanda en lösning med 120 ml koncentrerad
svavelsyra och 170 ml destillerat vatten som sedan kyldes till rumstemperatur. Sedan blandades
13 gram ammoniumheptamolybdat i 100 ml destillerat vatten. Efter det blandades en tredje
lösning med 0,35 gram kaliumantimon(III)oxidtartrat i 100 ml destillerat vatten. Till lösningen
med svavelsyra överfördes först lösningen med ammoniumheptamolybdat och sedan lösningen
med kaliumantimon(III)oxidartrat. Detta blandades och späddes till 500 ml med destillerat vatten

18

och förvarades sedan i kylskåp. Fem gram askorbinsyra löstes i 100 ml destillerat vatten och
förvarades i kylskåp.
För att fotospektrometern ska kunna relatera värdet i proven måste ett blindprov göras. Det
gjordes genom att en mätkolv på 100 ml fylldes med destillerat vatten och en ml svavelsyra (4
mol/l) tillsattes, eftersom det var så vi hittills behandlat våra prov. I en mätkolv tillsatte vi 25 ml
av blindprovet. Till varje flaska överfördes först en ml askorbinsyra. Lösningen blandades och
fick stå i cirka 30 sekunder. Därefter tillsattes en ml molybdatlösning. Vi väntade tio minuter och
alla prov hade då hunnit färgas blå vilket indikerar fosfor. Ju mörkare blå desto mer fosfor. Det är
det fotospektrometern läser av. Provvattnet och blindprovet hälldes över i en tio mm kyvett som
torkades av noga innan den placerades i fotospektrometern.
Blindprovet placerades i fotospektrometern som ska visa 0 innan det går att börja analysera
proven. Efter det analyserades 40 prov åt gången, så många vi hann med, innan blindprovet
behövde bytas. Totalt ska allt blandas och analyseras under 30 minuter och analysen får max ta
20 minuter. Proven lästes av med en våglängd av 880 nm. Mellan proven sköljdes kyvetten en
gång med det nya provvattnet för att minska risken för att proven skulle blandas.

6.4 Mullhalt

Från den finfördelade torkade jorden, som förbereddes i början av laborationen, vägdes cirka fyra
gram upp i en värmetålig degel av folie. Degeln vägdes i förväg, vikten noterades och därefter
tillsattes provjorden och vikten noterades igen. När vägningen var slutförd lades proven på en
järnbricka och sattes in i en förvärmd muffelugn där de brändes i 520 grader i fyra timmar.
Deglarna togs sedan ut och placerades i exsickator i cirka 30 minuter där de fick svalna utan att
ta upp fukt. Avslutningsvis vägdes deglarna igen och vikten noterades. Andelen organiskt
material, mullhalten, beräknades som procent av vikten jorden hade innan den torkades i
muffelugnen. Uträkningarna gjordes i Excel.
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6.5 Statistik

Provpunkternas värden från både skyddszon och åker analyserades i Excel. För att visa
skillnaden mellan skyddszon och åker användes ett tvåparat t-test. För att kunna se om mullhalt
och pH påverkar fosforkoncentrationen utfördes en regressionsanalys. Anova, som är en analys
av variation, utfördes på fosforkoncentrationen mellan jordarterna lera, morän och sand för att se
om det fanns en signifikant skillnad mellan dem. Resterande diagram är till för att lättare visa
våra resultat som inte krävde en analys.

6.6 Landskapsförändringar

Skånska rekognosceringskartan 1812-1820 och Häradsekonomiska kartan 1920-1930 från
Lantmäteriet användes för att studera landskapet historiskt. De historiska kartorna jämfördes med
ett aktuellt ortofoto från Lantmäteriet. För att visa jordarterna användes SGU:s Jordartaskarta 1:1
000 000. Kartorna skapades och studerades i ArcMap version 10.1.
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7. Resultat
7.1 Fosforkoncentrationen för skyddszon

!
Figur 6: Fosforkoncentration för samtliga skyddszoner (medelvärde µgP/L±SD). Den röda linjen (500 µgP/
L) är mängden fosfor tillsatt till proven.

!
Figur 7: Fosforkoncentration för samtliga skyddszoner på lera (medelvärde µgP/L±SD). Den röda linjen
(500 µgP/L) är mängden fosfor tillsatt till proven.
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!
Figur 8: Fosforkoncentration för samtliga skyddszoner på morän (medelvärde µgP/L±SD). Den röda linjen
(500 µgP/L) är mängden fosfor tillsatt till proven.

!
Figur 9: Fosforkoncentration för samtliga skyddszoner på sand (medelvärde µgP/L±SD). Den röda linjen
(500 µgP/L) är mängden fosfor tillsatt till proven.
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Figurerna 6-9 visar hur många skyddszoner som är mättade och hur många som kan ta upp mer
fosfor. Vid provbehandlingen tillsattes 500 µg P/L. Därav blir 500 en brytningslinje i
ovanstående diagram. Oavsett den initiala fosforkoncentrationen ser man om en skyddszon är
mättad eller kan ta upp mer fosfor. Av de 15 skyddszonerna har enbart sex tagit upp fosfor. De
resterande nio är mättade. Om man tittar på skillnaden mellan de olika jordarterna och
skyddszonerna verkar alla följa en liknande trend. Två av fem skyddszoner kan ta upp mer fosfor
medan tre av fem är mättade.
Figur 7 för lera visar att även de värden som är under 500 µg är nära mättningsgraden. Framför
allt skyddszon L3 (L=lera) där standardavvikelsen är stor som innebär att provpunkterna har
värden både över och under 500 µg. Skyddszon L1 är den enda som ligger säkert under 500 µg. I
figur 8 för morän är skyddszon M1 (M=morän) och M3 relativt nära 500 µg men
standardavvikelsen för dessa punkter är liten och visar på en jämn fosforkoncentration i hela
skyddszonen.
Figur 9 för jordarten sand visar en stor skillnad i fosforkoncentration mellan skyddszonerna.
Skyddszon S1 (S=sand) och S5 har låg fosforkoncentration, de lägsta värden av alla insamlade,
medan skyddszon S2 och S4 har de högsta värden för fosforkoncentration. Mättnadsgraden på
varje enskild skyddszon varierar lite mellan proven medan skillnaden mellan skyddszonerna är
markant. I figur 9 ser vi att skyddszon S1 och S5 har den lägsta fosforkoncentrationen medan de
högsta är avsevärt mycket högre, även i jämförelse med skyddszoner på lera och morän. Två
skyddszoner kommer med all säkerhet kunna ta upp mer fosfor men om man tittar på hur mättade
skyddszon S2 och S4 är vet man inte hur långt det tar tills mättnadsgraden nås.
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7.2 Jämförelse av fosforkoncentration mellan jordarter

!
Figur 10: Fosforkoncentration (medelvärde µgP/L±SD) mellan jordarterna lera, morän och sand.

Jämförelsen i fosforkoncentration mellan de olika jordarterna lera, morän och sand visar att det
finns en skillnad mellan jordarna, men den är inte statistiskt signifikant då P-värdet är 0,48.
Enligt den uträknade standardavvikelsen var skyddszonerna med sand de mest varierande
gällande fosforkoncentrationen. Morän har den största fosforkoncentrationen och följs därefter
av lera. Morän har dock, till skillnad från leran, två skyddszoner som säkert kan ta upp mer
fosfor i framtiden (figur 8). Sanden visar den lägsta fosforkoncentrationen av alla jordarter (figur
10) men å andra sidan är standardavvikelsen stor.
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7.3 pH och Mullhalt

!
Figur 11: Visar skillnaden i pH mellan jordarterna lera, morän och sand.

!
Figur 12: Visar skillnaden i mullhalt mellan jordarterna lera, morän och sand.

Jordarten lera har det högsta pH-värdet medan morän har det lägsta. Sanden har den största
standardavvikelsen vilket innebär att variationer mellan skyddszonerna är stor (figur 11).
Jordarten sand har högst mullhalt och även här den största standardavvikelsen. Morän har lägst
mullhalt och lera ligger i mitten (figur 12).
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7.4 Skillnader i fosforkoncentration mellan skyddszon och åker

!
Figur 13: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden av fosforkoncentrationen mellan skyddszon och
åker utan hänsyn till jordart. P-värdet är 0,014 som innebär att skillnaden är signifikant.

!
Figur 14: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på fosforkoncentration mellan skyddszon och åker
på lokalerna med jordarten lera. P-värdet är 0,17 som innebär att skillnaden inte är signifikant.
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!
Figur 15: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på fosforkoncentration mellan skyddszon och åker
på lokalerna med jordarten morän. P-värdet är 0,54 som innebär att skillnaden inte är signifikant.

!
Figur 16: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på fosforkoncentration mellan skyddszon och åker
på lokalerna med jordarten sand. P-värdet är 0,34 som innebär att skillnaden inte är signifikant.

Analysen visar att proven på skyddszonerna skiljer sig i fosforkoncentration från proven som
togs på åkrarna. När totala antalet prov på skyddszonerna jämfördes med det totala antalet prov
på åkrarna visade det en skillnad i fosforkoncentration där koncentrationen var högre på
skyddszonerna än på åkrarna med ett P-värde på 0,014. När proven jämfördes uppdelade efter
jordart visades ingen signifikant skillnad då alla P-värden var över 0,05. På morän och sand
ligger P-värdena högt på 0,54 respektive 0,34 medan den på lera var 0,17 (figur 14-16).
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7.5 Mullhalt och pH jämfört mellan skyddszon och åker

!
Figur 17: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på mullhalt mellan skyddszon och åker på alla
lokaler. P-värdet är 0,53 som innebär att skillnaden inte är signifikant.

!
Figur 18: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på mullhalt mellan skyddszon och åker på lokaler
med jordarten lera . P-värdet är 0,017 som innebär att skillnaden är signifikant.
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!
Figur 19: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på mullhalt mellan skyddszon och åker på lokaler
med jordarten morän. P-värdet är 0,11 vilket visar att det inte finns någon signifikant skillnad.

!
Figur 20: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på mullhalt mellan skyddszon och åker på lokaler
med jordarten sand. P-värdet är 0,56 som innebär att skillnaden inte är signifikant.
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!
Figur 21: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden i pH-värde mellan skyddszon och åker på alla
lokaler. P-värdet är 0,11 som innebär att skillnaden inte är signifikant

!
Figur 22: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på pH-värdet mellan skyddszon och åker på lokaler
med jordarten lera. P-värdet är 0,07 som innebär att skillnaden inte är signifikant.
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!
Figur 23: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på pH-värdet mellan skyddszon och åker på lokaler
med jordarten morän. P-värdet är 0,8 som innebär att skillnaden inte är signifikant.

!
Figur 24: Resultat av tvåparat T-test som visar skillnaden på pH-värdet mellan skyddszon och åker på lokaler
med jordarten sand. P-värdet är 0,6 som innebär att skillnaden inte är signifikant.
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Resultatet från pH-mätning och mullhaltsanalys har jämförts mellan åker och skyddszon.
Generellt visar alla diagram att både pH-värdet och mullhalten är högre på skyddszonerna än på
åkrarna men ingen skillnad är statistiskt signifikant. Vad gäller mullhalt är P-värdet 0,53 i
jämförelsen mellan åker och skyddszon på totala antalet lokaler (figur 17). Lokalerna med lera
har ett P-värde på 0,017 men enbart i detta fall är mullhalten större på åkern än på skyddszonen
(figur 18). Lokalerna med morän ett P-värde på 0,11 och lokalerna med sand ett P-värde på 0,56
(figur 19-20). Resultatet för mullhalt visar alltså att det inte finns någon signifikant skillnad
mellan skyddszon och åker.
Skillnaden i pH-värdet på skyddszon och åker på det totala antalet lokaler visar inte någon
signifikant skillnad då P-värdet är 0,11 (figur 21). Jämförelsen mellan skyddszon och åker på
jordarten lera har ett P-värde på 0,07 vilket är nära gränsen för statistisk signifikans på 0,05. På
morän är P-värdet 0,8 och på sand är P-värdet 0,6 (figur 22-24).
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7.6 Regressionsanalys mellan pH och mullhalt

!
Figur 25: Regressionsanalys som visar sambandet mellan pH-värde/mullhalt och koncentrationen av
fosfor (µgP/L) i skyddszonerna med jordarten lera. pH-värdets och mullhaltens värden har analyserats
tillsammans men visas i två diagram för en bättre översikt. P-värde 0,04.

!
Figur 26: Regressionsanalys som visar sambandet mellan pH-värde/mullhalt och koncentrationen av fosfor
(µgP/L) i skyddszonerna med jordarten lera. P-värde: 0,007.
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!
Figur 27: Regressionsanalys som visar sambandet mellan pH-värde/mullhalt och koncentrationen av
fosfor (µgP/L) i skyddszonerna med jordarten morän. pH-värdets och mullhaltens värden har analyserats
tillsammans men visas i två diagram för en bättre översikt. P-värde 0,00009.

!
Figur 28: Regressionsanalys som visar sambandet mellan pH-värde/mullhalt och koncentrationen av fosfor
(µgP/L) i skyddszonerna med jordarten morän. P-värde 0,15.
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!
Figur 29: Regressionsanalys som visar sambandet mellan pH-värde/mullhalt och koncentrationen av fosfor i
skyddszonerna med jordarten sand. pH-värdets och mullhaltens värden har analyserats tillsammans men
visas i två diagram för en bättre översikt. P-värde 0,0002.

!
Figur 30: Regressionsanalys som visar sambandet mellan pH-värde/mullhalt och koncentrationen av fosfor
(µgP/L) i skyddszonerna med jordarten sand. P-värde 0,02.
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Regressionsanalysen visar relationen mellan fosforkoncentrationen, som är en beroende variabel,
och mullhat och pH som är oberoende variabler. För att se om påverkan av pH och mullhat har
en statistisk signifikans, det vill säga att påverkan inte har skett av slump, ska p-värdet vara under
0,05. Resultaten på regressionen på jordarten lera visar att både pH och mullhat påverkar
fosforkoncentrationen på skyddszonerna. Diagrammet i figur 25, pH-lera, visar en positiv trend
vilket innebär att ju större pH desto större fosforkoncentration. I figur 26, mullhalt lera, ser vi en
negativ trend vilket innebär ju större mullhalten är desto mindre är koncentration av fosfor i
marken.
Regressionsanalysen för jordarten morän (figur 27) visar att pH-värdet påverkar
fosforkoncentrationen i skyddszonerna då diagrammet visar en positiv trend som innebär hög
fosforkoncentration vid höga pH-värden. Mullhalten däremot med p-värdet 0,15 visar att det inte
finns någon statistisk signifikans mellan mullhalt och koncentrationen av fosfor i marken.
Trenden visar att fosforkoncentrationen blir lägre vid hög mullhalt (figur 28).
Regressionsanalysen för sand i figur 29 visar som på andra jordarter en signifikant relation
mellan pH-värdet och fosforkoncentrationen. Här ser man också en positiv trend som innebär att
ju högre pH-värde desto större fosforkoncentration. Regressionsanalysen för mullhalt visar med
ett p-värde på 0,02 att mullhalten spelar roll för fosforkoncentrationen. Figur 30 visar dessutom
en positiv trend olikt analyserna på de andra jordarterna. Det innebär att ju högre mullhalt desto
större fosforkoncentration för sand.
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8. Landskapsanalys

!
Figur 31: © Lantmäteriet diarienr 2012/892. Skånska rekognosceringskartan och Häradsekonomiska kartan över Kristianstadområdet
med nutida områden med skyddszoner markerade.
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Kartorna över Kristianstadområdet (figur 31) visar markanvändning och topografiska skillnader
under tidigt 1800-tal och första halvan av 1900-talet. Den översta kartan visar att våra nutida
områden med skyddszoner på vissa ställen ligger på mark som på 1800-talet var lövskog och
våtmark. Exempel på detta syns nordväst i kartbilden och i områdena öster om stadskärnan. En
stor del av områdena var dock åker redan på 1800-talet. På Häradsekonomiska kartan som tydligt
visar ägoslag syns bevis på att de nutida områdena med skyddszoner varit åker sedan minst 80 år
tillbaka. Här syns också ett ökat antal utdikningar och uträtning av vissa vattendrag, exempelvis i
området cirka två kilometer sydväst om stadskärnan.
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!
Figur 32: © Lantmäteriet diarienr 2012/892. Skånska rekognosceringskartan och Häradsekonomiska kartan över Gärds Köpinge med
omnejd med nutida områden med skyddszoner markerade.
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Kartorna över Gärds Köpinge och Ugerup (figur 32) visar markanvändning och topografiska
skillnader under tidigt 1800-tal och första halvan av 1900-talet. Här syns en tydlig skillnad i
polygonerna nordost på den översta kartan, som ligger mer i mitten på den nedersta. Skånska
rekognosceringskartan visar ett vått område medan Häradsekonomiska kartan visar utdikning och
uträtning av vattendrag samt mer åker. På Skånska rekognoceringskartan finns större områden i
väst med lövskog som idag är områden med skyddszoner. På den Häradsekonomiska kartan syns
att den största delen av områdena med nutida skyddszoner har varit åker sedan början av 1900talet och Skånska rekognosceringskartan visar att många områden varit åker längre tid. Intill
Vramsån som går tvärs över kartbilden i figur syns många gröna områden på den
Häradsekonomiska kartan vilket indikerar att dessa områden använts som ängs- eller
betesmarker. Dessa kan ha fungerat som våra nutida skyddszoner då de inte brukats som åker.
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Figur 33: ©Lantmäteriet diarienr 2012/892. Nutida ortofoto som täcker områdena i de historiska kartorna kring Kristianstad och Gärds
Köpinge. Områden med skyddszoner är markerade.
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Figur 33 visar hur Kristianstadområdet och området kring Gärds Köpinge, som visas i de
historiska kartorna, ser ut idag. Vi ser att åkerarealen är betydligt större på båda områdena om
man jämför med de historiska kartorna. Skillnaderna är störst mellan rekognosceringskartan och
idag på båda områdena i form av ökad åkerareal och i brist på våtmarker. Skillnaderna blir
mindre mellan härdasekonomiska kartan och dagens kartor i båda områdena. Det man ser är att
de områden som varit betesmark intill och omkring vattendragen idag mestadels är uppodlade
och de våtare markerna ytterligare utdikade. Även om majoriteten av utdikningarna syns på den
härdasekonomiska kartan ser man ytterligare utdikningar efter 1920-talet. Vissa vattendrag är
uträtade medan andra är nedgrävda för att göra plats för en större åkerareal. Den skillnad som
tydligt syns är antalet nya öppna diken som leder till större vattendrag och sjöar. Även om många
av åkrarna har skyddszoner så uppstår problemet om dessa inte tar upp fosfor och detta
transporteras till vattendrag och sjöar.

9. Diskussion
Tidigare undersökningar (Vought et al 1994) har påvisat fosformättnad på lerhaltiga skyddszoner
men inte på sandiga och organiska. Även om lera inte har högst fosforkoncentrationen totalt
jämfört med morän och sand uppvisar den sämst resultat även i denna studie om man tittar på
varje enskild skyddszon (figur 6 och 10). Det är enbart en skyddszon som kan ta upp fosfor och
som inte hotas av omedelbar fosformättnad. Morän är den jordart som har minst
standardavvikelse mellan provpunkter och skyddszoner till skillnad från sand som har en stor
variation mellan skyddszonerna. Däremot ser vi att sand har två skyddszoner som fungerar
betydligt bättre än skyddszonerna på morän (figur 7 och 9). De stora skillnaderna mellan
skyddszonerna gör det dock svårt att få ett representativ bild som kan ge oss en föreställning av
hur det allmänt ser ut på skyddszoner på sandmarker.
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Enligt Ulén & Eriksson 2009 krävs det justeringar på fosforvärden utifrån jordart, pH och
mullhat för att kunna ge mer korrekta gödslingsrekommendationer. Vi har därför undersökt
mullhalten och pH för att försöka hitta ett samband mellan dem och fosforkoncentrationen
genom en regressionsanalys. Höga pH-värden i både lera, morän och sand (figur 25, 27 och 29)
ökar risken för fosformättnad och enligt Ulén 1997 bildar fosforn komplexa föreningar med kalk
vid höga pH-värden. Analyserna på mullhaltens påverkan gav olika resultat beroende på jordart
men om man tittar på trenden kan man skapa sig en bild av hur mullhalten påverkar
fosforkoncentrationen (figur 26, 28 och 30).
Vi måste först ha i åtanken att lera, morän och sand skiljer sig i form av kornstorlek, textur och
bildningsätt och i samband med andelen organiskt material, pH och gödsling uppstår det många
olika kombinationer som påverkar utfallet. Lerans höga fosforkoncentration och andelen mättade
skyddszoner kan förklaras med det höga pH-värdet (figur 10 och 11). Detsamma kan sägas om
sanden men kanske inte om moränen om man enbart tittar på figurerna 11 och 12. Visst är
moränens fosforkoncentration högst medan pH-värdet är lägst utav alla jordarterna men man
skall vara försiktig med att utesluta pH-värdets påverkan (figur 11 och 12).
Resultatet gör att vi förutsätter att de mättade skyddszonerna inte fungerar eftersom de inte kan ta
upp mer fosfor vid våra provpunkter. Studier av de historiska kartorna visar att många
skyddszoner ligger på mark som varit åker senast sedan början av 1900-talet, många redan sedan
1800-talet. Den höga fosforhalten kan rimligtvis ha att göra med den, enligt Ulén (1997), ökade
gödslingen på åkrarna under efterkrigstiden innan skyddszoner anlades. Då vi fått lägre
fosforvärden på åkermark kan det tyda på att en beräknad fosformängd som tillförts med följande
skörd av vegetationen gör att växterna tagit upp fosforn från marken bättre än en skyddszon som
tillförts en okänd mängd fosfor där det inte finns något krav på skörd eller annan bortförsel av
vegetationen.
I de fall åkermarken täckdikats kan vi inte vara säkra på hur mycket näring som faktiskt läcker ut
i vattendraget eftersom en okänd mängd vatten då tagit en annan väg än med ytavrinning över
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skyddszonen. I sådana fall åkermarken täckdikats hade det kanske varit bättre att undersöka
fosforhalten i fosforfällor i form av våtmarker för att se hur mycket fosfor som faktiskt läcker ut
(Osborne, Kovacik 1993). Provpunkterna på skyddszonerna ligger nära mitten av zonen och
därför kan vi bara redogöra för om just den delen av skyddszonen är mättad eller inte. Kanske
hade resultatet blivit annorlunda om provpunkterna varit närmare vattendraget eftersom den del
av skyddszonen som ligger närmast vattendraget möjligen kan ta upp mer fosfor i de fall fosfor
främst hamnat i den mark som ligger inom tre meter från åkern där provpunkterna var. Det kan
också spela roll vilken gröda som odlats på åkermarken. Om det finns vallgröda ingått i
växtföljden tidigare vid provlokalerna är det möjligt att fosfor tidigare infiltrerats mer i åkern och
kan därför vara bundet i jordpartiklar på åkern istället för på skyddszonen (Osborne, Kovacik
1993).
En möjlig anledning till varför vi inte fått signifikant skillnad mellan jordarterna i figur 10 är att
proven togs ute i fält med okända faktorer vad gäller skötsel av skyddszonerna, gödning på åkern
och utan hänsyn till väder och årstid. Vi använde oss av SGU:s jordartskarta för att välja ut våra
lokaler och trots noggrannheten kan jorden varierat mycket mellan olika lokaler och inom en
lokal, speciellt med tanke på jordarten morän. Hade proven framställts under en laboration med
exakta kornstorlekar och med kontrollerat vattenflöde och gödning skulle resultatet antagligen
sett annorlunda ut då det blivit mer kliniskt och proven mer lika varandra.
Vad gäller pH-värde har vi också en okänd faktor där vi till exempel inte vet om åkern
strukturkalkats som kan ha påverkat pH-värdet på både åkern och i skyddszonen då partiklar
förts från åker till skyddszon. Detta kan ha påverkat fosforkoncentrationen mer än jordarten
gjort. Våra resultat på den uppmätta mullhalten kan ha påverkats av i vilken grad vi fått med
rötter från grässvålen i proven. Även om alla synliga rötter avlägsnats vid provtagning kan
mindre rötter från den översta delen av jordprovet funnits kvar efter att jorden förberetts för
bränning i muffelugnen.
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Fosfor har inte någon gasfas till skillnad från kväve. Därför är bortförsel av vegetation det enda
sättet att föra bort fosfor från marken. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om vi samlat
in prov under en annan årstid än på hösten och under andra väderförhållanden, eftersom till
exempel snösmältningsperioden ofta innebär större läckage av fosfor (Väänänen et al 2006)
Variationen i fosforkoncentrationen på åkern borde dock vara större mellan årstiderna i fall
gödning med fosfor sker. Vi såg heller inte vilka eventuella odlingsåtgärder som vidtagits mot
näringsläckage, som till exempel val av gröda eller markkartering för att bedöma
gödningsbehovet.
Skötseln av skyddszonen kan ha betydelse för hur mycket växttillgänglig fosfor som finns i
skyddszonen då vegetationen på skyddszonen bör slås och föras bort för att minska förlusterna av
löst fosfor (Madsen 1995). Under fältarbetet såg vi att skyddszonerna sköttes på olika sätt. De
flesta var slagna och vegetationen bortförd, medan andra såg ut att inte blivit slagna under 2014
och kanske inte heller under 2013 då växtligheten var hög och grov. Detta kan därför ha påverkat
resultatet eftersom den fosfor växterna på skyddszonen tagit upp inte förts bort. Skörd av
skyddszoner borde vara ett krav eftersom tidigare studier visar att skörd minskar fosforläckaget
under vintern då växtligheten inte tar upp fosfor (Räty et al 2009).
Träd som skördas kan vara en närsaltfälla (Ulén 1997) och därför skulle till exempel energiskog
kanske vara effektiv på skyddszoner men skyddszonen blir då inte stödberättigad eftersom
vegetationen till största delen måste bestå av vallgräs och vegetationen får heller inte användas
för att framställa energi (Jordbruksverket 2014b). Enligt Vought et al (1994) ändrar träd på sikt
strukturen i jorden vilket främjar infiltration och det är möjligt att energiskog växer under för
kort tid på marken för att markens struktur ska ändras. Andra fördelar med en trädbevuxen
skyddszon är att träden gynnar livet i vattendraget bland annat genom skuggning så att vattnet
håller sig svalt och syresatt. Det kan även öka infiltrationen i marken (Madsen 1995; Vought et al
1994). Det kan göra att det finns en anledning att fundera kring om vallgrödor är det bästa att ha
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på skyddszoner och om förbudet mot träd verkligen ska finnas. När det dessutom inte finns något
skördekrav eller annat krav på bortförsel av vegetationen lagras bara fosforn i marken när
växterna, som tidigare tagit upp fosfor, vissnar.
Skötseln av skyddszonen har även andra viktiga funktioner som rör bland annat nyttan för att
minska erosion och för att bevara en biologisk mångfald. Om vegetationen slås och förs bort vid
rätt tidpunkt, när till exempel blomning och häckning är över, kan många arter gynnas som då
kan använda skyddszonen som skydd och födosöksplats (Vought et al 1995). Detta pekar på att
även om skyddszonen inte fungerar optimalt för att hindra fosforläckage ut i vattendrag, finns det
andra positiva anledningar till att anlägga skyddszoner. De skulle till exempel kunna fungera som
ovan nämnt, som plats för skydd och födosök men också som spridningskorridorer i
jordbrukslandskapet.
Landskapets drastiska förändringar med utdikningar och rationalisering av jordbruket har
inneburit förändringar i hydrologin och att många biotoper som fungerat som bland annat
spridningskorridorer har försvunnit (Emanuelsson & Möller 1990). I och med anläggning av
skyddszoner har dessa miljöer till viss del återskapats och skyddszoner fungerar idag som viktiga
biotoper för flora och fauna som lokaler för födosök och skydd samt som spridningskorridorer i
landskapet.
De historiska kartorna i figur 32-33 visar på tydliga förändringar i vattenstånd, våtmarker och
vattendrag samt markanvändning. Den häradsekonomiska kartan i figur 32 indikerar att det längs
Vramsån varit ängs- och betesmarker kring vattendraget som kan har fungerat på ett liknande sätt
som de nutida skyddszonerna i det fall de inte har gödslats. Skillnaden är att de skyddszoner som
är stödberättigade idag är upprättade efter vissa krav och regler som att det till exempel inte får
växa träd på skyddszonen, utan skyddszonen ska i huvudsak bestå av vallgräs (Jordbruksverket
2014b). Vi ser också vid en jämförelse av de historiska kartorna och ortofotona att mer mark
dränerats och vattendrag rätats ut fram till idag vilket gör att åkerarealen är större och
våtmarkerna färre på de nutida ortofotona än på de historiska kartorna.
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Eftersom Skånska rekognosceringskartan är en militär karta är det möjligt att vattenståndet är det
högsta möjliga och det är därför svårt att säga hur vattennivån ändrats över tid i
Kristianstadområdet. Det vi däremot ser tydligt är skillnaden i våtmarksareal som är betydligt
större på rekognosceringskartorna än på de ekonomiska kartorna och de nutida ortofotona. Det
kan innebära att dessa våtmarker en gång använts som översilningsängar men att de idag
dränerats och blivit åkermark. Här kan skyddszoner göra att landskapet efterliknar äldre tiders
landskap med mindre fosforläckage på grund av infiltrering av ytvatten och att zonerna blir
buffertzoner som kan översvämmas utan att näring läcker ut i vattendraget direkt från åkern som
följd.
Vidare kan ekonomisk ersättning för skyddszoner eventuellt göra att markägare och lantbrukare
får en större insikt i konsekvenser det monotona odlingslandskapet får för miljön och hur det går
att bevara en biologisk mångfald utan att sluta bruka marken. En god markstruktur innebär bättre
infiltration och kan göra att mindre fosfor läcker ut från åkermarken. Det innebär att lantbrukaren
skapar bra förutsättningar för att odla genom att ha en bra struktur samtidigt som näringsläckagen
minskar. Samtidigt är dränering en möjlig källa till fosforläckage (Ulén 1997).

10. Slutsatser

Sex skyddszoner av totalt femton kan idag ta upp mer fosfor. Nio av de femton skyddszonerna är
mättade och antas läcka ut fosfor ut i vattendragen. Jordarten morän är har stabila värden som i
allmänhet har lite variation. Jordarten sand har det lägsta medelvärdet för fosforkoncentrationen
och är därmed den jordart som har bäst fungerande skyddszoner utifrån denna studie. Däremot är
variationen mellan skyddszonerna och provpunkterna på de enskilda zonerna på sand stor. Det
sämsta resultatet i fosforupptag visar lera där det bara är en skyddszon som är klart under
mättnadsgraden. Den andra skyddszonen på jordarten lera har punkter som ligger över 500 µg
och i och med det är den på väg till att bli mättad.
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pH-värdet har en tydlig påverkan på fosforkoncentrationen på alla jordarter där ett högre pHvärde ger en högre fosforkoncentration. Mullhalten däremot visade oklara och avvikande reslutat
beroende på jordart. När det gäller lera ser vi ett starkt p-värde med negativ trend som visar att ju
högre mullhalten är desto lägre är fosforkoncentrationen.
På jordarten morän var mullhaltens påverkan på fosforkoncentrationen inte signifikant.
Mullhaltens påverkan på fosforkoncentrationen på jordarten sand visar jämfört med lera en
positiv trend som innebär att ju högre mullhalten var desto större var fosforkoncentrationen.
Därav blir det oerhört svårt att hävda att mullhalten påverkar fosforkoncentrationen eftersom
analyserna visar olika resultat, men det går heller inte att utesluta.
För att skyddszonerna ska fungera väl som fosforfällor behövs en balans mellan fosforgödslingen
på åkern och skötseln av skyddszonen. För att undvika att skyddszonen mättas bör man föra bort
fosforn från den genom att slå och föra bort vegetationen på skyddszonen i samband med att man
får bra gödselrekommendationer. Många av dagens skyddszoner har varit åkermark i minst 100
år och dessförinnan har vissa av dessa områden legat på våtmarker eller betesmarker. Vi ser
genom studier av historiska kartor att vi sedan länge har förlorat balansen i vårt landskap.
Den stora åkerarealen som idag dominerar landskapet i Skåne och producerar den stora
fosforkoncentrationen som inte kan tas om hand i naturen bidrar till övergödning av våra vatten
och hav. Skyddszonerna är ett sätt för oss att återskapa den balansen så att vi kan minska den
negativa påverkan på landskapet.
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12. Bilagor
Tabellen visar fosforkoncentrationen i skyddszon och åker. Första fem är lera, sedan morän och till sist sand.

Skyddszon Konc.

Stdav.

Åker Konc.

Stdav.

318

29

263

3

508

71

374

9

457

81

467

26

650

23

596

19

636

16

580

15

381

47

352

30

625

48

523

32

377

34

444

117

654

50

644

36

657

36

601

64

267

21

299

18

658

41

622

23

565

75

470

32

738

43

522

51

125

19

111

24
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Tabellen visar fosforkoncentrationen i varje skyddszon för sig.

Skyddszon
er

Lera Fosfor
Konc.

Stdav.

M o r ä n Fo s f o r
Konc.

1

318

29

381

47

267

21

2

508

71

625

48

658

41

3

457

81

377

34

565

75

4

650

23

654

50

738

43

5

636

16

657

36

125

19

Stadav.

Sand Fosfor
Konc.

Stdav.
2
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