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Abstract 

Eutrophication was recognized in the early 1900's and results in severe algal blooms, 
increased biomass production and eventually leads to an altered ecosystem. In Mälardalen we 
find the most eutrophic lakes. Most of the applied phosphorus and nitrogen into seas and 
oceans comes from agriculture, and the nutrients losses are affected by local weather 
conditions and soil type. Guidelines for storage and distribution of manure were introduced in 
the 80s, and the rules were strengthened January 1, 2010. Localities and previous county 
administrations can whether there are special reasons, grant an exemption for manure 
application during winter-periods despite the current ban.  
 
In this essay I have examined how many exemptions of manure application that has been 
granted at the Sagån river, and what implications it has for the eutrophication of Lake 
Mälaren. Sagån’s catchment area extends through Enköping, Sala, Heby, Västerås and 
Uppsala. Since 2000, 23 waivers of manure application have been granted, most of these 
deviations have occurred on snow-covered ground or when the weather change considerably. 
This means that much of the nutriment in the manure went down to the nearby water when the 
snow melted. Computations were made In order to find out how much phosphorus was spread 
each time. The conclusion is that the pig manure contains significantly more phosphorus, 
meaning greater phosphorus losses. However, these calculations are only estimates.  
 
Several farmers were contacted to find out what they think about the regulation of the 
management and application of manure. They believe that the new legislation does not pose a 
problem for them. But farmers with small distribution areas in relation to the number of 
animals could have some problems.  
 
 
Keywords: eutrophication, Sagån, manure application, environmental quality, agriculture, 
dispensation, nutrient, phosphorus, nitrogen 
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Sammanfattning 

Övergödning, eutrofiering är ett tillstånd som uppstår när vattnet tillförs ökade halter av 
näringsämnen, framförallt kväve och fosfor. Problemet uppmärksammades redan under ett 
tidigt 1900-tal. För att nå en hållbar utveckling har Sveriges riksdag antagit 16 
miljökvalitetsmål, ett av dessa mål är ”Ingen övergödning”, och miljömålsrådet bedömer att 
miljökvalitetsmålet inte kommer att nås fram till år 2020.   
 
En högre näringsgrad i våra sjöar och vattendrag leder till en ökad produktion av biomassa. 
Detta leder till en påskyndad igenväxning, kraftiga algblomningar, s.k. ”bottendöd” då 
syrgashalten minskas, förändrad artsammansättning och på sikt ett förändrat ekosystem. I bl.a. 
Mälardalen finns de sjöar som är mest övergödda och vattendragen på de uppodlade slätterna 
i bl.a. mellersta Sverige är värst drabbade. 
 
Den största delen av den tillförda fosforn och kväve till sjöar och hav kommer ifrån 
jordbruket. Risken att fosfor och kväve läcker ut från åkrarna till angränsande vattendrag, 
sjöar och kustområden påverkas av bl.a. vilken gröda som odlas, jordart, nederbörd, 
bevattning och skörd. Fosforförlusterna påverkas även av klimatförändringar och om marken 
är frusen. Om gödseln sprids på vintern kan den häftiga ytavrinningen bidra till att stora 
mängder näringsämnen hamnar i vattendragen vid regn och vårflod. Regler för lagring och 
spridning av stallgödsel infördes på 80-talet, och från den 1 januari 2010 förstärktes reglerna 
för lagring och spridning av gödsel. Kommunerna och länsstyrelserna kan om det finns 
särskilda skäl bevilja dispens för spridning av stallgödsel på andra sätt än vad lagstiftningen 
föreskriver. I det här arbetet har jag granskat hur många dispenser för stallgödselspridning 
som har beviljats vid Sagån, och vad de kan ha för konsekvenser för övergödning av Mälaren.  
 
Sagåns avrinningsområde sträcker sig igenom Enköping, Sala, Heby, Västerås och Uppsalas 
kommuner, och avrinningsområdet är 857 km2 stort. 37 % av Sagåns avrinningsområde utgörs 
av jordbruksmark och Sagån svarar för en betydande del av närsalttransporterna till Mälaren.  
 
Från år 2000 har 23 dispenser beviljats av stallgödselspridning med undantag från förbudet att 
sprida stallgödsel under perioden 1 december - 28 februari. Flera av dessa spridningar gjordes 
på snötäckt mark. Under år 2001 var det ett ovanligt stort antal nederbördsdygn, detta kan ha 
bidragit till att antalet dispenser ökade. Under detta år varierade också vädret kraftigt. Vilket 
också är en bidragande faktor till ökade näringsförluster. För att ta reda på hur mycket fosfor 
varje beviljad spridning medförde i gjordes uträkningar för samtliga dispenser. Resultatet från 
uträkningarna är endast schablonvärden, men de kan dock ge en uppfattning om 
fosforförlusterna. De slutsatser som jag kan dra från uträkningarna är att svingödsel innehåller 
betydligt mer fosfor, vilket bidrar till större näringsförluster vid spridning på snötäckt mark. 
 
För att ta reda på vad lantbrukarna tycker om regleringen kring hantering och spridning av 
stallgödsel togs kontakt med ett par lantbrukare. Sammanfattningsvis tycker de att den nya 
lagstiftningen är bra, men komplex. De lantbrukare som har liten spridningsareal i förhållande 
till djurantalet kan få problem, däremot påverkas inte de lantbrukare som har god koll på 
näringsinnehållet i gödseln samt ingår i Greppa Näringen. 
 
Det finns en hel del osäkerheter med detta arbete då klimatdata och väderdata för åren 2000-
2009 inte är jämförbara och det kan finnas betydligt fler dispenser för stallgödselspridning vid 
Sagån än de som jag har fått in. Jag saknar uppgifter från länsstyrelsen i Uppsala pga. tidsbrist 



 

 

från deras sida samt att kommunerna inte har ett system som gör det lätt att hitta dessa 
uppgifter. Därför man som i ett fortsatt arbete gå in djupare i kommunernas och 
länsstyrelsernas ärendehanteringssystem för att eventuellt hitta fler dispenser och bedöma 
deras effekter på miljön. 
 
För att förhindra olämplig spridning av stallgödsel på vintern bör lantbrukaren i första hand 
utöka sin lagringskapacitet. Lagringsutrymmen bör vara så stora att gödseln kan lagras under 
perioder då väderleksförhållandena inte tillåter spridning.  En annan åtgärd för att minska 
näringsläckage är att införa ett nytt stöd i form av ny teknik. Ny förbättrad teknik kan t.ex. 
göra att jordbearbetningen minskas, vilket i sin tur minskar ytvattenerosionen. 
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1. Inledning 
Beroende på när gödseln sprids på åkern läcker olika mycket näringsämnen ut, och i detta 
arbete kommer effekterna av antalet beviljade dispenser av stallgödselspridning vid Sagån att 
studeras, för att sedan ta reda på hur mycket detta bidrar till övergödningen. Eftersom att 
Länsstyrelsen i Västmanlands län ville ha reda på om detta är ett problem med avseende på 
övergödningen, skapades detta projekt. I följande avsnitt ges en bakgrund till övergödning av 
sjöar i Sverige. Det ges även en redogörelse för syftet, målet och avgränsningen med 
examensarbetet. Vidare förklaras vilken metod som används i arbetet samt vilka 
problemformuleringar som funnits. 

1.1. Bakgrund 
Efter andra världskriget ökade jordbrukets användning av gödsel kraftigt, därför är utflödet av 
fosfor och kväve betydligt större idag än vid 1900-talets början. Jordbruken använder förutom 
stora mängder handelsgödsel även stallgödsel. 

Jordbruket ger upphov till både positiva och negativa effekter på miljön. De positiva effekter 
som jordbruket bidrar till är bl.a. att det medverkar till att bevara den biologiska mångfalden 
och värdefulla kulturmiljöer, återtillförsel av växtnäringsämnen samt håller landskapet öppet. 
Jordbruket bidrar även till en rad negativa effekter, däribland näringsläckage pga. ökad 
tillförsel av kväve och fosfor i form av handelsgödsel och stallgödsel, vilket leder till 
övergödning (Jordbruksdepartementet, 1999). Det är en naturlig process att sjöar växer igen, 
men övergödningen påskyndar denna process. Jordbruket står för ca 44 % av den totala 
mängden kväve, och 45 % av den totala mängden fosfor som läcker ut till sjöar och hav 
(Naturvårdsverket, 2009 (a)). 

Som ett steg mot en hållbar utveckling har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa är 
allmänt formulerade och har med hjälp av delmål preciserats. Ett av miljökvalitetsmålen är nr 
7 ”ingen övergödning”, detta syftar på att halterna av gödande ämnen i vatten och mark inte 
ska ha någon negativ inverkan på förutsättningarna för biologisk mångfald, människors hälsa 
eller möjligheterna till en allsidig användning av mark och vatten. Miljökvalitetsmålet 
bedöms dock som omöjligt att uppnå fram till år 2020, trots att utsläppen fortsätter att minska. 
Effekten av övergödningen minskar inte lika tydligt i Västmanland beroende på storskaliga 
naturliga flöden av kväve och fosfor samt den långa återhämtningstiden, det innebär att 
Västmanland inte kommer att nå miljökvalitetsmålet. (Miljömål, 2009 (a)). Mälaren är 
Sveriges tredje största sjö och har ett tillrinningsområde på 226 kvadratmil. Den största delen 
av växtnäringsämnen kommer ifrån jordbruksmarkerna som finns framförallt i ådalarna och i 
sjöns närområde (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2010). 
 

1.2. Problemformulering 
Jordbruket har länge pekats ut som den viktigaste källan av tillförd fosfor och kväve. All mark 
läcker näringsämnen naturligt, när vi tar marken i anspråk och odlar och gödslar stiger 
näringsläckaget avsevärt. Näringsläckaget påverkas bl.a. av jordarten, vilken gröda som växer 
på marken, klimatet och hur och när man gödslar. Det finns en del regler om 
stallgödselspridning, och från den 1 januari i år förstärktes dessa regler. Kommunerna kan om 
det finns särskilda skäl ge dispens för stallgödselspridning. 
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Men hur många dispenser har godkänts för spridning av stallgödsel runt Sagån, och har det 
någon betydelse om det är ett nitratkänsligt område? Har det inkommit några klagomål till 
kommunerna eller länsstyrelserna? Hur stora är förlusterna av växtnäring till Sagån? 

1.3. Syfte och mål 
Syftet med det här examensarbetet har varit att ta reda på hur många dispenser som har 
godkänts för stallgödselspridning runt Sagån och hur många klagomål det finns i samband 
med stallgödselspridning på åkermark. Norra delen av Sagån är inte utpekat som ett 
nitratkänsligt område, dock tillhör resterande mark runt Sagån ett nitratkänsligt område. 
Arbetet har även kartlagt om det finns några skillnader i antalet godkända dispenser för dessa 
områden och vilka konsekvenser detta har för Mälaren. 

Målet med examensarbetet har varit att ta reda på om antalet dispenser för 
stallgödselspridning har någon betydelse för övergödningen av Mälaren. Eftersom 
länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet ingen övergödning inte kommer att nås fram till 
år 2020 behövs fortsatta åtgärder inom jordbruket. Målet har även varit att underlätta vidare 
arbete med utformningen av åtgärder för att minska näringsläckaget. 

1.4. Avgränsning 
Detta arbete har avgränsats till att endast beröra näringsläckage från jordbruksmark. Därmed 
kommer punktutsläpp från bl.a. reningsverk, enskilda avlopp och industrier inte att behandlas. 
Arbetet kommer heller inte behandla deposition från luften eller läckage från skogsmarker. 
 
En avgränsning har även gjorts till att endast behandla övergödningen i Mälaren och Sagåns 
påverkan på Mälaren, Sagån svarar för en betydande del av närsaltstransporterna till Mälaren. 
Därmed kommer övergödningen i Östersjön inte studeras nämnvärt. Sagån är kraftig påverkad 
av närsalter och är en typisk slättlandså och fosfor- och kvävetillförsel sker huvudsakligen 
från jordbruk. Därför har denna studie främst fokuserat på Sagån med dess angränsande 
kommuner, dvs. Enköpings kommun, Sala, Heby, Uppsala och Västerås kommuner. 

1.5. Metod  
Examensarbetet är en kartläggande studie som har gjorts i Sagåns angränsande kommuner för 
att ta reda på hur många dispenser som har beviljats för stallgödselspridning samt hur många 
klagomål om gödselspridning det finns i respektive kommun. Kartläggningen av kommunerna 
har utförts genom telefonintervjuer med miljö- och hälsoskyddsinspektörer i samtliga 
kommuner. Därefter har en kvantifiering gjorts av effekterna av näringsläckaget till Sagån till 
Mälaren. En litteraturstudie har även gjorts för att ge en ökad inblick och kunskap i 
ämnesområdet, övergödning. Den information som presenteras i detta arbete kommer främst 
från Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt från länsstyrelsen i Västmanland. 
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2. Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte är att ge en teoretisk bakgrund till den aktuella studien i rapporten. 
Den inleds med en beskrivning av övergödning generellt i sjöar och vattendrag med fokus på 
jordbrukets påverkan, därefter görs en beskrivning av effekterna av övergödningen samt vilka 
åtgärder som finns. Vidare ges även en inblick i Sveriges miljökvalitetsmål och regleringen 
kring stallgödselspridning. 
 

2.1. Övergödning 
Tidigt under 1900-talet uppmärksammades problemen med övergödning. Sjöar i anslutning 
till jordbruksområden hade genomgått dramatiska förändringar. Alger hade ersatt en naturlig 
vattenvegetation av nate, näckrosor och andra växter och bad- och fiskesjöar hade förvandlats 
till illaluktande gröna sjöar, där giftiga algblomningar var vanligt förekommande. Senare kom 
man fram till att det är näringsämnet kväve, men framförallt fosfor som styr hur stark 
övergödningen blir i sjöarna. I sjöar är det fosfor som det allmänt råder störst brist på, det är 
därmed det ämne som bestämmer hur stor produktionen av djur och växter kan bli 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005). Ända sedan istiden har sjöar vuxit igen, detta är en 
naturlig process, men övergödningen påskyndar dock denna process. 
 

2.1.1. Fosfortillståndet i sjöar och vattendrag 

Nästan alla sjöar i Sverige är indirekt eller direkt påverkade av mänskliga aktiviteter, dock är 
de flesta sjöarna opåverkade. Enligt VISS har landets 7170 sjöar bedömts med avseende på 
övergödning (eutrofiering), av dessa har 715 bedömts ha problem. Det vill säga att halterna av 
främst fosfor är förhöjda (Naturvårdsverket, 2009 (e)). Att mäta och bedöma 
övergödningssituationen i vattendrag är generellt svårare eftersom näringshalterna varierar 
kraftigt i samband med vattenföringen. I Vattendragen är fosforhalterna betydligt högre än i 
sjöar, det beror på att den långsamma vattenomsättningen i sjöar bidrar till att fosforn i större 
utsträckning fastläggs i sedimenten istället för att finnas i den fria vattenmassan. 
 
Om en sjö har en fosforhalt på över 25 µg/l indikerar det på att sjön är övergödd, dock finns 
det sjöar med naturligt höga bakgrundshalter av fosfor. Tillståndet beträffande övergödning 
kan ur ett nationellt perspektiv betraktas som relativt bra, dock finns det i södra Sverige och 
lokalt många sjöar med kraftiga övergödningsproblem. Trots att den geografiska fördelningen 
av sjöar med höga fosforhalter visar en viss spridning över hela landet, återfinns dock de mest 
påverkade sjöarna i södra Sverige, med de finns även i Mälardalen. Sådana hypertrofa sjöar 
har en totalfosforhalt på över 100 µg/l (Naturvårdsverket, 2008 (f)). Enligt VISS är 169 
vattenförekomster övergödda av Norra Östersjöns vattendistrikts 340 vattenförekomster.  
 
I alla sjöar finns det ett naturligt inslag av alger och däribland cyanobakterier. I sjöar som har 
en totalfosforhalt på över 25 µg/l trivs dock cyanobakterier bäst, då deras individantal ökar 
med tilltagande näringshalt. Där massutvecklingar förekommer kan det också förekomma 
toxinproducerande cyanobakterier. Eutrofieringsproblematiken i vattendrag är i stort sett 
densamma som i sjöar. I vattendragen på de uppodlade slätterna i södra och mellersta Sverige 
överstiger fosforhalten i regel 25 µg/l, därmed har dessa vattendrag störst problem med 
övergödning (Naturvårdsverket, 2008 (f)). 
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2.1.2. Jordbrukets påverkan 

Den största delen av tillfört kväve och fosfor till sjöar och hav i Sverige kommer ifrån 
jordbruket. År 2006 uppgick den totala tillförseln av kväve till våra vatten till drygt 160 000 
ton, varav 44 % kom ifrån jordbruket (figur 1A). Ungefär 150 000 ton belastar vattendrag och 
sjöar i inlandet. Dock försvinner knappt 25 % under vattnets väg till havet. Detta sker genom 
sedimentation, biologiskt upptag, nedbrytning och denitrifikation till kvävgas. År 2006 
uppgick den totala tillförseln av fosfor till våra vatten till ca 4 900 ton, varav 45 % kom ifrån 
jordbruket (se figur 1 B). Huvuddelen av fosfor belastar vattendragen och sjöarna i inlandet 
(Naturvårdsverket, 2009 (a)). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Det totala utsläppet av kväve och fosfor från människans verksamhet i Sverige (Naturvårdsverket, 2009 
(a)). 
 
Kväveförrådet i marken varierar över landet beroende på hur mycket kväveföreningar som 
deponerats, dels hur mycket gödsel som tillförs och kvävefixerande växter. Kraftig gödsling 
kan medföra att markens förmåga att binda fosfor överskrids. Skillnaderna i fosforförrådet i 
marken beror främst på vilken gröda som odlats samt hur intensiv djurhållningen är 

(Naturvårdsverket, 2008 (f)). I Sverige används en 
jordanalys för att fastställa gödslingsbehovet. 
Jordanalysen bestämmer koncentrationen av den lösta 
och växttillgängliga fosforn i marken baserat på 
extraktion med surt ammoniumlaktat (P-AL). P-AL 
står för mängden lättlösligt fosfor, och i Sverige är 
medelvärdet för P-AL 10,6 mg/100g jord (figur 2). 
Gödselrekommendationerna har anpassats så att 
fosforinnehållet i marken ska närma sig P-AL klass 
III.  
 

Figur 2. Vid extraktion med surt ammoniumlaktat kan den lösta och växttillgängliga fosforn bestämmas 
(Jordbruksverket, 2008 (e)). 
 
Det totala fosforinnehållet i åkermarken kan variera mellan 200 till 800 mg/kg jord. Det 
motsvarar mellan 900 och 3 600 kg fosfor per hektar matjord. I marken förekommer nästan all 
fosfor i bunden form och totalhalten i marklösningen utgör endast 0,1-1 mg/liter. Om vattnet 
inte passerar några jordlager som kan binda fosforn finns det stor risk att vattendraget blir 
övergött. Den genomsnittliga bortförseln från svensk jordbruksmark är 12 kg P/ha och år 
(Jordbruksverket, 2008 (e)).  
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2.1.2.1. Näringsförluster till vatten 

Risken att fosfor och kväve läcker ut från åkrarna till angränsande vattendrag, sjöar och 
kustområden påverkas bl.a. av vilken gröda som odlas, jordart, nederbörd, bevattning och 
skörd. Är tillgången på kväve och fosfor större i åkerjorden än vad grödorna förmår 
tillgodogöra sig uppkommer det en risk att dessa näringsämnen läcker ut till omgivande 
vatten.  
 
Läckage av fosfor 
Fosforutlakningen är som många andra markprocesser komplicerad. Figur 3 visar 
fosforförluster från åkermarken. Genom att fosfor frigörs och transporteras iväg med vattnet 
förloras fosfor från åkermarken. Antingen rinner vattnet ner till ett dike eller vattendrag (1) 
eller också tar det sig ner till dräneringsledningarna. Stora och små partiklar följer med vid 
ytavrinningen och kan leda till erosion, vattnet på ytan kan även innehålla lösta fosfater eller 
organiskt bunden fosfor. På lätta jordar där markprofilen domineras av mindre porer sker en 
utlakning av fosfor till dräneringsledningarna (3), då det bara är löst fosfor som kan följa med 
vattnet. Sker däremot vattentransporten i större kanaler mellan aggregaten (4) kan även 
partikelbunden fosfor följa med ner till dräneringssystemet. Detta kan liknas med ytavrinning 
(5) pga. den snabba förbindelsen mellan markytan och diket där dräneringen mynnar ut. Det 
kan även ske en s.k. inre erosion vid det snabba flödet då partiklar slits med från porernas 
väggar. Det kan även ske ytavrinning där vatten fångas upp i en ytvattenbrunn (2). 
 

 
Figur 3. Förlustvägar för fosfor (Jordbruksverket, 2008, (e)). 
 
Vatten kan även nå vattendragen via grundvattnet, dock är fosforhalten i grundvattnet mycket 
låg. Det varierar kraftigt beroende på vilken förlustväg som dominerar. Fosforförluster ansågs 
tidigare uppstå i huvudsak genom erosion vid ytavrinning, dock är det svårt att se sådan 
ytavrinning i fält. Studier har visat att dräneringssystemen har stor betydelse för 
fosforförlusterna, då man har funnit mycket fosfor i diken som avvattnar områden. Av åkerns 
totala fosforförluster kan mellan 10- 100 % komma via dräneringssystemet, och mellan 10-90 
% av fosfor i vatten från åkermark är i löst form. Ofta blir det extremt höga halter av fosfor i 
sjöar om vatten från de fälten med höga halter inte späds ut med vatten med lägre fosforhalt. 
Det finns även en stor variation mellan olika avrinningsområden, ofta är det dräneringen av 
åkermarken som är problemet. Förlusterna skulle minska om vattenflödena kunde bromsas 
upp och om vattnet kunde filtrera långsamt till grundvattnet. Problemet är att åkermark som 
ska brukas måste vara väl dränerad. Mark som är dåligt dränerad kan dessutom leda till ökade 
problem med ytavrinning och erosion. Lerjordar är ofta behovsdränerande och mycket av 
fosforn förs ut i vattendragen via ledningarna (Jordbruksverket, 2008 (e)). 
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En annan faktor som är avgörande för fosforförlusterna är om marken är frusen eller ej. Det 
finns risk för att vatten och gödsel rinner av direkt på ytan då infiltrationskapaciteten är 
hämmad. Nederbördsöverskottet och avrinningen är störst under vinterhalvåret eftersom 
avdunstning och växternas upptag är litet. Risken för höga fosforförluster ökar dessutom om 
stallgödsel sprids sent på hösten eller under vintern. Det finns en stor risk att gödseln förs med 
smältvattnet vid regn och vårflod, eftersom smältvattnet ger upphov till häftig ytavrinning. 
Smältvattnet kan då tvätta ut fosfater från partiklar och kolloider. Figur 4 visar vid vilka 
tidpunkter stallgödseln spridits år 2005. Det kan vara till en stor fördel att sprida stallgödseln 
vid tidpunkter så det inte är något överskott av vatten i marken eftersom en stor del av 
stallgödseln är löst i markvätskan direkt efter spridning. I förstahand bör spridningen ske i 
samband med vårbruk där nedmyllningen sker så snabbt som möjligt. Det är viktigt att 
gödseln och jordpartiklarna får god kontakt för att undvika fosforförluster, därför är det bra att 
blanda in gödseln ordentligt i marken. Gårdens lagringskapacitet samt markens bärighet för 
tunga gödselspridare bestämmer tidpunkten för stallgödselspridning. Det gör att stallgödsel 
ofta sprids vid en olämplig tidpunkt i förhållande 
till grödans växtnäringsbehov. 
Stallgödselspridning bör ske vid tidpunkter då 
det finns en gröda som kan utnyttja den tillförda 
näringen, därmed är spridning i samband med 
vårbruk att föredra. Det kan dock bli betydande 
ammoniakförluster om temperaturen är hög, 
därför är det till en stor fördel om man kan välja 
spridningstidpunkt med avseende på lämpligt 
spridningsväder (Jordbruksverket, 2008 (e)). 
 

 
Figur 4. Tidpunkter för stallgödselspridning år 2005. Figuren 
visar spridningstidpunkterna i landet som helhet 
(Jordbruksverket, 2007 (f)). 

 
Fosforförlusterna påverkas även av klimatförändringarna. Extrema vädersituationer leder med 
största sannolikhet till större förluster. Näringsförlusterna ökar om det sker en upprepad 
frysning och tining under vintersäsongen, dessutom har antalet tillfällen med intensiv 
nederbörd under vintern och antal snösmältningstillfällen stor betydelse. Från år 1975 till 
2004 ökade koncentrationen av totalfosfor med ungefär 20 % i avrinnande vatten i 

Mälardalen, vilket kan vara 
kopplat till ett förändrat klimat 
(Jordbruksverket, 2008 (e)). 
Med hjälp av markens halt av 
lättlöslig fosfor (P-AL) 
bedöms risken för 
fosforutlakning, enligt figur 5, 
dvs. ju högre värde på P-AL 
desto högre är risken för 
fosforutlakning. Bedömningen 
avser dock bara mineraljordar 
(Naturvårdsverket, 2008 (g)).  

Figur 5. Risken för hög fosforutlakning ökar vid högre P-AL värde och P-AL-klass. Figuren anger också svenska 
jordars nuvarande fördelning mellan de olika riskklasserna (Naturvårdsverket, 2008 (g)). 
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Ytavrinningsförlusterna av fosfor beror på jordart, fältens lutning och hur marken bearbetas. 
Partiklar följer lätt med vattnet på lerjordar, då dessa jordar har ett lågt motstånd mot erosion. 
Sådana jordar finns främst bl.a. i Mälarregionen.  
 
Fosforförlusterna är mindre än kväveförlusterna från åkermarken men ändå allvarligare 
eftersom en mindre mängd fosfor behövs för att få en övergödande effekt. Förlusterna av löst 
fosfor har störst påverkan eftersom den fosforn är direkt tillgänglig för upptag i växter och 
alger (Jordbruksverket, 2007 (d)). 
 
Läckage av kväve 
I Vårt klimat är det naturligt med en viss förlust av växtnäring från åkermarken. Finns det 
nitrat, dvs. oorganiskt kväve kvar i marken och ett överskott av vatten kommer kvävet att följa 

med vattnets väg. Växtnäringsförluster uttrycks ofta som 
rotzonsläckage från jordbruksmark. Rotzonsläckage 
innebär hur mycket av växtnäringen som förs utom räckhåll 
för växtrötterna och risker att läcka ut till vattendrag och 
sjöar. Det är ca en tredjedel av kvävetillförseln som inte tas 
upp av grödorna och mer än hälften av detta läcker ut till 
omgivande vatten. Även om marken har ett lågt överskott 
på kväve kan läckaget trots detta bli stort. Detta beror på 
mineraliseringen (frigörande) av nitratkväve från markens 
förråd av organiskt kväve (Naturvårdsverket, 2008 (f)).  
 
Sedan år 1995 har överskottet av kväve och fosfor i 
jordbruksmark minskat (figur 6). Skillnaden mellan 
tillförsel och bortförsel av kväve och fosfor för 
jordbruksmark och betesmark, beräknas som överskott. 
Detta överskott av växtnäring som inte tas upp av grödan 
kan sedan läcka ut från jordbruksmarken 
(Naturvårdsverket, 2009 (d)).  
 
 

Figur 6. Överskott av kväve och fosfor  
i jordbruksmark från 1995 till 2005  
(Naturvårdsverket, 2009 (d)).  
 
Även om vi inte använde marken skulle det finns en s.k. bakgrundsutlakning, det beror på att 
vattnet rinner genom marken och för med sig det vattenlösliga kvävet. Läckaget stiger med 
ungefär 4-7 gånger när vi tar marken i anspråk och börjar bruka denna. Läckaget av kväve 
beror i huvudsak på fem faktorer: 
 

• Jordarten (jämfört med lera utlakas mycket mer från sand) 
• Klimatet (nederbörden och vintertemperaturen) 
• Grödan, beroende på hur länge den växer och tar upp näring 
• Gödslingen (när och hur man gödslar med stallgödsel) 
• Bearbetningen av jorden, då det frigörs kväve när jorden rörs om 

(Naturskyddsföreningen, 2009). 
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Kväve kan följa med vattnet till grundvatten och dräneringsledningar beroende på att kväve i 
form av nitrat inte binds till markens partiklar. Utlakningen är kopplad till storleken på 
avrinningen från marken och hur länge marken har varit tjälad under vintern samt jordart. 
Avrinningen i sin tur beror på nederbörd, avdunstning och växternas upptag. Eftersom 
växternas upptag och avdunstningen är liten är avrinningen och nederbördsöverskottet störst 
under vinterhalvåret, därför bör det finnas så liten mängd nitrat i markens som möjligt. 
Flytgödsel och urin innehåller en stor andel lättillgängligt kväve. Riskerna för utlakning kan 
dock minskas om marken är bevuxen. Vall är en gröda som har möjlighet att ta upp kväve 
under vinterhalvåret (Jordbruksverket, 2007 (d)). 
 

2.1.3. Effekter av övergödningen 

Nedanstående 
beskrivning avser de 
generella effekterna 
av övergödning. 
Både fosfor och 
kväve samspelar, det 
är därför svårt att 
särskilja effekterna. 
Dock är det 
fosforutsläpp som 
har orsakat den 
övergödning som vi 
kan se i våra sjöar 
och vattendrag, med 
en rad effekter och 
konsekvenser som 
följd. Figur 7 visar 
utvecklingen av 
eutrofieringen i hav, 
dock är mekanismen 
den samma i sjöar 
och vattendrag, men 
med olika 
organismer. 
Övergödning leder 
generellt sett alltid 
till ökad produktion 
av organismer.  

Figur 7. Effekter av övergödningen. Den ökande mängden näringsämnen medför att 
växtplanktonproduktionen ökar och siktdjupet försämras. Under språngskiktet finns 
färre alger och fiskar, och vid botten kan det uppkomma s.k. ”bottendöd” då allt 
syre är förbrukat. Övergödningen kan ge konsekvenser på hela ekosystemet då 
artsammansättningen ändras inom alla grupper (Vattenkikaren, 1998). 

 
När produktionen av alger ökar i näringsrika vatten medför det att ljusets förmåga att tränga 
ned i vattenmassan minskar. Produktionen begränsas till den ytligare delen av vattenmassan 
och siktdjupet försämras och kortskottsväxter som notblomster och braxengräs minskar när 
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ljusnedträngningen minskar, efterhand minskar även övrig undervattensvegetation om 
övergödningen fortgår.  
 
Mängden nedbrytare ökar vid bottnarna medan sjöns djurliv koncentreras till det övre skiktet. 
Det kan även uppkomma s.k. ”bottendöd” då syret har förbrukats helt och det sker en 
massflykt av organismer. Vid nedbrytningen av döda växter och djur kan en stor del av 
vattnets syrgasinnehåll förbrukas, och det tillförs inget syre från atmosfären under temperatur- 
och saltvattenssprångskiktet under sommaren och vintern. Det kan därmed uppstå bottendöd, 
det kan dock även uppkomma syrgasbrist i sjöns hela volym i mycket näringsrika sjöar, 
framförallt nattetid då ingen fotosyntes förekommer eller när sjön är täckt med is. Ett tecken 
på en sådan syrgasbrist har inträffat i sjön är att det sker en massdöd av fisk. Den syrgasfattiga 
miljön kan förvärra situationen ytterligare i sjön, eftersom denna miljö kan ge upphov till ett 
ökat läckage av fosfor från sedimenten. Fosforn som läcker från sedimenten kommer från 
nedbrytning av organiska fosforföreningar. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005). 
 
Vid höga näringstillstånd förändras även vattnets fysikaliska egenskaper. I insjöar vid varma 
sommardagar kan fotosyntesen orsaka kraftiga svängningar i pH-värdet. Stora mängder giftig 
ammoniak kan bildas i vattnet om pH-värdet höjs över nio.  
 
Vid övergången från ett näringsfattigt tillstånd till ett näringsrikt tillstånd sker den mest 
dramatiska förändringen, artsammansättningen ändras inom alla organismgrupper. Detta i sin 
tur leder till att konkurrensförhållandet mellan arter förändras. Övergödningen kan ge 
konsekvenser på hela ekosystemet då grunda havsvikar växer igen, eftersom detta är en viktig 
lek- och uppväxtplats samt en viktig födoresurs för ett stort antal kräftdjur och fiskar 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005).  
 
Fiskfaunan övergår gradvis från dominans av abborrfiskar till dominans av karpfiskar vid ett 
näringsrikt tillstånd. Detta innebär att andelen fisk som äter djurplankton ökar. Till en början 
ökar mängden djurplankton men efterhand minskar dessa då mängden djurplanktonätande fisk 
ökar. Effekten blir att vattnet bli mer grumligt då små former av djurplankton har sämre 
förmåga att beta växtplankton (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005). 
 
Växtplanktonproduktionen kan vara omfattande i starkt eutrofa vatten. Vissa 
växtplanktonarter uppträder tidvis i massutveckling, s.k. algblomning. De blågröna algerna 
(Cyanobakterierna) kan ge vattnet en besvärande lukt eller smak, dessutom kan några arter 
producera gifter. Halterna av bakterier kan bli så höga att de kan innebära en fara för både 
djur och människor.  
 
Effekterna av övergödning i sjöar och vattendrag är i stort sett jämförbara, det finns dock 
skillnader. De vattendrag som har ett lugnt vattenflöde är känsligare, det beror på att den 
långsammare vattenomsättningen bidrar till att kväve och fosfor fastläggs i sedimenten i 
större utsträckning. I ett hastigt rinnande vattendrag kan istället effekterna förskjutas 
nedströms eller inträffa bara vid lågvattenföring (Naturvårdsverket, 2004 (h)). 
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2.1.4. Åtgärder 

Nedan följer en sammanställning av de åtgärder som kan sättas in för att minska 
näringsläckage från jordbruket. Dessa åtgärder är dels fysiska åtgärder men även styrmedel, 
bidrag och lagstiftning. Med syfte att begränsa den fortsatta uppbyggnaden av fosforförråden i 
åkermarkerna har de styrmedel som införts i Sverige haft en preventiv karaktär. De styrmedel 
som införts är dels försiktighets- och begränsningsregler vid hantering av stallgödsel. År 1984 
infördes miljöavgifter på kväve och fosfor i gödselmedel, dock ändrades avgifterna på kväve 
och kadmium år 1995 till en skatt. Via Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 
1998:915) reglerar Miljöbalken hanteringen av stallgödsel och annan skötsel av 
jordbruksmark som har betydelse för växtnäringsläckaget. Sedan 1980-talet finns även ett 
annat styrmedel i form av miljöinriktad rådgivning till lantbrukarna. Greppa Näringen är en 
del av LBU-programmet, och det är ett kunskaps- och rådgivningsprogram som syftar till att 
förse lantbrukarna med kunskap om jordbrukets näringsläckage, vilket bidrar till att kväve- 
och fosforförlusterna kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns även flera 

miljöersättningar i LBU-programmet med syfte att 
minska växtnäringsförlusterna. Sådana ersättningar 
gäller bl.a. för fånggrödor, skyddszoner och 
vårbearbetning.  
 
Det har varit svårt att finna metoder som effektivt 
minskar läckaget av fosfor från jordbruksmark eftersom 
fosforförlusterna är så pass starkt knutna till intensiva 
vattenflöden under kortvariga perioder. Eftersom 
fosforförlusterna styrs av helt andra mekanismer än för 
kväve, har de åtgärder som genomförts för att minska 
läckaget av kväve sannolikt haft en liten effekt på 
fosforförlusterna (Naturvårdsverket, 2004 (h)). Nedan 
följer en beskrivning av de åtgärder som kan vidtas för 
att minska fosfor- och kväveläckaget från 
jordbruksmark. 

Figur 8. Flöden av fosfor per hektar till och  
från mark- och växtsystem i Sverige (Jordbruksverket, 2008, (e)). 
 
Hitta ”hotspots” 
Det första som bör göras för att hitta lämpliga åtgärder för att minska fosforförluster i ett 
område är att identifiera den dominerande transportvägen. I figur 8 visas flöden av fosfor till 
och från åkermarken. Avrinningsområden och delavrinningsområden måste identifieras 
eftersom valet av åtgärder styrs av vilken typ av förlust som dominerar. I framtiden måste 
lämpliga åtgärder anpassas till dels den lokala marktypen och odlingen och dels till 
vattendragen och sjöarnas känslighet. Idag saknas sådana fungerande strategier och tillräckligt 
avancerade verktyg för denna lokala anpassning av åtgärder. Ett s.k. svenskt riskindex för 
fosfor har tagits fram där varje enskilt fält, eller del av fält bedöms (se figur 9).  
 
Detta är ett första steg i den lokala anpassningen av åtgärder. Antingen kan man ha som 
strategi att minska problemen genom att kontrollera källorna till förlusterna (fosforhalt i 
marken, gödsling) eller också själva transporten (ytavrinning, utlakning). När en potentiell 
källa och en tänkbar transportväg sammanfaller uppstår ett högt riskindex. Vid identifiering 
av var risken för fosforförluster är stor är givetvis också lantbrukarens erfarenhet av sin 
åkermark till stor hjälp (Jordbruksverket, 2008 (e)).  
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Figur 9. Delar av ett fält inom ett avrinningsområde som har klassificerats med avseende på fosforförluster (a), 
och vilken orsaken är till detta (b), samt vilken åtgärd som kan minska problemet (c) (Jordbruksverket, 2008, 
(e)). 
 
 
Markvård 
Vid snabba flöden av vatten på eller genom marken uppstår ofta fosforförluster.  Det är viktigt 
att marken kan ta upp så mycket vatten som möjligt för att förhindra att dessa flöden uppstår. 
En bra jord ur odlingssynpunkt och i fosforförluster ska ha hög infiltrationskapacitet, gott om 
medelstora porer och därmed en hög vattenbindande förmåga. Därmed bör lantbrukaren 
undvika att köra på blöt jord och köra så lite som möjligt med tunga maskiner. 
(Jordbruksverket, 2008 (e)). 
 
Jordbearbetning 
För att minska på ytavrinningen kan en reducerad jordbearbetning användas. Det går ut på att 
plöjningen ersätts av en grund bearbetning. Infiltrationen i marken ökar om skörderester 
lämnas kvar, det gör att mer vatten kan bindas i marken för efterföljande grödor. Beroende på 
gröda kan erosionsförlusterna minskas med 30-90 % genom reducerad bearbetning. Dock så 
kan växtrester som lämnas kvar på markytan fungera som en fosforkälla och öka förlusterna 
av löst, reaktiv fosfor. Eftersom löst fosfor skapar betydligt större problem än partikelbunden 
fosfor i de flesta vattenekosystem, beroende på den höga biotillgängligheten, bör denna åtgärd 
begränsas i viss mån. Åtgärder som hindrar eller bromsar upp ytavrinningen är bl.a. 
bearbetning vinkelrätt mot fältlutningen eller längs med höjdkurvorna s.k. konturplöjning 
(Jordbruksverket, 2008 (e)). 
 
Skyddszoner 
Syftet med skyddszoner är att minska erosionen av växtnäringsämnen, främst fosfor, från 
åkermark till vatten. Skyddszonens effekt beror bl.a. på hur bred den är och hur tät vegetation 
är som täcker ytan. I skyddszonen får inget gödsel spridas. I en studie som har gjorts visade 
resultaten på att i de vatten som rann över en skyddszon minskade totalfosforhalten med 
mellan 27-97 %. Skyddszoner fångar upp fosfor genom att vattnet infiltrerar och genom att 
vegetationen tar upp fosfor och att partiklar sedimenterar. Effekten av skyddszoner är helt 
beroende av om det förekommer ytavrinning eller inte. Skyddszoner medför också att 
gödslingen flyttas en bit från vattendraget samt att jordbearbetningen inte medför att jord förs 
ner i vattendraget. En skyddszon hjälper däremot oftast inte mot kväveläckage eftersom kväve 
främst förs bort med dräneringsvatten som rinner långt under markytan (Jordbruksverket, 
2008 (e)). 
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Fånggrödor 
En metod för att minska kväveläckage från framförallt lätta jordar är att använda fångrödor. 
Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska kväveläckaget från åkermark är odling med 
fånggröda. Fånggrödor kan odlas när det inte odlas någon huvudgröda. Istället för att kvävet 
transporteras till vattnet tar växterna upp kvävet. Dock har studier visat att fosforförlusterna 
kan öka beroende på att när grödan fryser sprängs cellerna och löst fosfor frigörs. 
 
I Sverige var fånggrödearealen år 2008 uppe i 72 000 hektar. Fånggrödan kan minska 
utlakningsförlusterna med 30 % i södra Sverige, om den plöjs upp på senhösten och 
ytterligare 10-20 % om den bryts först på våren (Miljömål, 2009 (i)). 
 
Våtmarker 
Våtmarker minskar inte läckaget från jordbruksmarken, däremot kan våtmarken rena det 
vatten som runnit dit med näringsämnen. För att få någon betydande effekt av reningen krävs 
dock stora arealer. Metoden är dock relativt osäker för fosfor. Det beror på att våtmarkerna 
måste utformas och skötas omsorgsfullt för att våtmarken överhuvudtaget ska ha någon effekt 
på fosforförlusterna från åkermarken (Jordbruksverket, 2008 (e)). 
 
Beroende på vilket näringsämne det rör sig om och vilka förhållanden som råder på platsen 
syns effekterna av åtgärderna i miljön olika snabbt. Det kan ta tid innan vi ser tydliga resultat 
av åtgärderna inom jordbruket beroende på att många gånger är de naturliga systemen tröga 
och buffrande. Det är dessutom svårt att säga hur stor del av utsläppen i ett visst vattendrag 
som jordbruket står för, beroende på att ett avrinningsområde kan ha olika marktyper och 
olika utsläppskällor (Jordbruksverket, 2007 (f)). 
 

2.1.4.1. Åtgärder för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Det kommer att krävas betydande åtgärder för att nå de mål för Östersjön och våra 
inlandsvatten som framlagts i BSAP. Först och främst bör man hitta de områden som göder 
havet mest därefter hitta de åtgärder som är mest effektiva och kostnadseffektiva 
(Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009 (b)). Den 16 december 2009 beslutade 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt om ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 
§ Miljöbalken och 6 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Syftet med åtgärdsprogrammet är att se till att de miljökvalitetsnormer som har 
föreskrivits för vattendistriktets vattenförekomster uppfylls senast i december år 2015, eller 
vid den senare tidpunkt som Vattenmyndigheten beslutat. De åtgärder som behöver vidtas, 
samt tidpunkt och vilken myndighet eller kommun som behöver vidta åtgärder framgår av 
åtgärdsprogrammet. Sådana åtgärder avser både styrmedel, fysiska åtgärder och 
planeringsunderlag som stödjande insatser, dessa ska även utgöra grund för andra åtgärder 
(Vattenmyndigheterna, 2009 (a)). 
 
Regleringar, skatter och avgifter, stöd och information är exempel på direkta åtgärder som har 
genomförts inom jordbruket. Utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken i EU 
(CAP) är effekten av de indirekta åtgärderna. Vid införandet av Vattendirektivet ökade 
fokuset på fosforförlusterna från åkermark och olika forsknings- och pilotprojekt har även 
påbörjats. Nitratdirektivet (91/676/EEG) om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från 
jordbruket började gälla för nitratkänsliga områden i och med medlemskapet i EU. År 2003 
utvidgades dessa områden till att även gälla delar av Norra Östersjöns vattendistrikt. Det finns 
dock vissa begränsningar med nitratdirektivet då det i huvudsak bara riktar sig mot minskat 
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kväveläckage och inte mot övergödning av fosfor som i Norra Östersjöns vattendistrikt 
(Vattenmyndigheterna, 2009 (a)). 
 
För att skydda vattenmiljön har ett antal nya stöd och höjda ersättningsnivåer föreslagits för 
perioden 2010 - 2013. De åtgärder som fått utökad stöd eller nya stöd är:  
 
Höjd ersättning:  

• Miljöskyddsåtgärder 
• Bevuxna skyddszoner längs vattendrag och sjöar 
• Våtmarker 

Nytt stöd: 
• Dammar för fosforavskiljning 
• Bevuxna skyddszoner på erosionskänslig mark 
• Fånggröda och vårbearbetning 
• Reglerbar dränering (Vattenmyndigheterna, 2009 (a)). 

 
För Norra östersjöns vattendistrikt är dock lämpligheten för fånggröda, vårbearbetning samt 
reglerbar dränering begränsad då lämpligheten varierar med jordarten. De senaste åren har 
arealen skyddszoner i Västmanlands län ökat stadigt, se figur 10. Med hjälp av 

miljöersättningen fanns det år 2007 ca 1 300 hektar 
skyddszoner. Sedan år 2003 är det en ökning med nästan 
550 hektar. Orsaken till minskningen år 2008 beror på att 
Heby kommun har bytt län. I Västmanlands län krävs det 
en fortsatt ökning av arealen skyddszoner eftersom det 
bidrar till att ytterligare minska läckaget av växtnäring till 
Mälaren. Pga. att fosforn kan lagras i marken kan det dröja 
innan åtgärderna får effekt (Miljömål, 2009 (h)). 
 
Det kommer att krävas beräkningar av mer specifika 
åtgärdsbehov för avrinningsområden och enskilda 
vattenförekomster i de regionala och lokala 
åtgärdsplanerna. I nästa förvaltningscykel finns ett förslag 
att Mälaren kommer att delas upp i 39 vattenförekomster, 
istället för dagens sex. Detta kommer att resultera i ett 
förändrat åtgärdsbehov för flera mälarmynnande 
vattendrag. 

Figur 10. Areal skyddszoner längs  
Västmanlands läns vattendrag  
(Miljömål, 2009 (h)). 
 
År 2001 startade rådgivningsprojektet Greppa Näringen i södra Sverige, och fyra år senare 
omfattas även större delen av Norra östersjöns vattendistrikt av detta projekt. 14 % av 
åkerarealen var 2008 ansluten till Greppa näringen. För att anpassa Greppa näringen till de 
nya förutsättningarna som Vattenförvaltningen för med sig pågick det under 2008 och 2009 
ett utvecklingsarbete, det innebar bl.a. att vissa avrinningsområden med stort läckage ska 
prioriteras och rådgivningen kommer att utökas (Vattenmyndigheten, 2009 (a)). 
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Ett flertal projekt kommer att påbörjas pga. det ökade behovet av kunskap om effektiva 
åtgärder mot förluster och rening av fosfor och kväve. Syftet med dessa projekt är att de ska 
undersöka effekten av dammar för fosforavskiljning och effekten av strukturkalkning på 
åkermark. De ska även undersöka betydelsen av dikens funktion som källa och sänka vid 
tillförsel av fosfor till sjöar och vattendrag (Vattenmyndigheten, 2009 (a)). 

För att minska fosfor- och kväveförlusterna bedömer Vattenmyndigheten att det är nödvändigt 
att införa generella krav i form av föreskrifter och/eller andra verkningsfulla styrmedel. För 
att få effektiva odlingssystem med små förluster och åtgärder som kan anpassas efter lokala 
förhållanden anser Vattenmyndigheten dessutom att det behövs en riktad rådgivning. 
Vattenmyndigheten anser också att förordningen om egenkontroll behöver tillämpas så att den 
omfattar verksamheter som påverkar vattenförekomster. Vattenförekomsterna påverkas så 
mycket att de inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status med avseende på 
övergödning. För att de myndigheter och kommuner som utför tillsynsvägledning och tillsyn 
kan få ett tillräckligt stöd i sitt arbete med att verka för att miljökvalitetsnormerna uppnås 
behöver de centrala myndigheterna utveckla vägledningen med avseende på tillämpningen 
och tillsyn av gällande regelverk (Vattenmyndigheten, 2009 (a)). 
 

2.2. Stallgödselspridning 
Den spillning som husdjuren lämnar efter sig betraktar vi som stallgödsel. Näringsinnehållet i 
gödslet varierar beroende på utfodring och förluster i hanteringen. I stallgödseln beräknas 
ungefär 70 % vara i form av kalciumfosfat och resterande 30 % i en organiskt bunden form. 
Flytgödsel från höns och svin innehåller stora mängder oorganisk fosfor i form av fosfater 
(Naturvårdsverket, 2005 (c). Hantering av gödsel regleras i Jordbruksverkets föreskrift om 
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) och i förordningen (SFS 
1998:915, 2003:581) om miljöhänsyn i jordbruket. I dessa regleras i huvudsak: 

• Hur stor lagringskapacitet som måste finns för stallgödsel 
• Utformningen på lagringsutrymmen 
• När och hur stallgödsel får spridas 
• Hur mycket kväve och fosfor som får spridas 
• Hur stor spridningsareal som måste finnas i förhållande till producerad mängd 

stallgödsel  
 

Beroende på vilket djurantal som finns på jordbruksföretaget samt var inom vattendistriktet 
jordbruksföretaget är lokaliserat, varierar dessa regler (Vattenmyndigheterna, 2009 (a)).  
Stallgödsel ska brukas ned i jorden inom 12 timmar om den sprids under perioden 1 december 
– 28 februari. Dvs. att gödseln ska blandas med ett markskikt som är minst 10 cm djupt. Det 
finns en stor risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller 
att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod om gödseln inte brukas ned. Om gödseln 
istället brukas ned binds växtnäringen i högre grad. Under vintern är der inte tillåtet att sprida 
gödsel i miljökänsliga områden eftersom näringsupptaget är begränsat. Till dessa 
miljökänsligområden hör bl.a. jordbruksområdena kring sjöarna i Mälardalen. Stallgödsel får 
spridas på mark som har tinat upp på ytan, gödseln måste dock brukas ned. Det finns inget 
förbud mot spridning på snötäckt eller frusen mark utanför de känsliga områdena men det kan 
ändå vara olämpligt att sprida. Gödsel får inte spridas på vattenmättad eller översvämmad 
mark, eller på mark som lutar mer än 10 % intill sjöar och vattendrag. Om åkermarken 
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angränsar till ett vattendrag eller sjö får inte gödseln spridas närmare än två meter 
(Jordbruksverket, 2010 (a)). 
 
Bestämmelserna om spridningstidpunkter för gödsel begränsar eller förbjuder spridningen 
under tider på året då det pga. klimatet är stor risk för ytavrinning och utlakning. I 
lagstiftningen är inte alla tidpunkter angivna då spridning är olämpligt eftersom att det inte är 
möjligt i detalj reglera när spridning får och inte får ske. Det beror på att spridningen beror på 
en mängd faktorer som varierar mellan år och plats i landet. Bestämmelserna kompletteras 
med de allmänna råden om spridningstidpunkter. Även om det inte står i någon bestämmelse, 
kan spridning vid en viss tidpunkt tom. vara så olämplig att det i princip innebär att 
spridningen är förbjuden. Varje jordbrukare har ett ansvar för att bedöma när och var 
spridning är lämplig. Lantbrukaren måste förutom förhållanden och årstid ta hänsyn till 
markens lutning, närhet till vattendrag och grundvattennivå. I hela Sverige gäller 
bestämmelsen att spridning av gödsel aldrig får leda till sådana förluster att det orsakar 
förorening av yt- eller grundvatten (Jordbruksverket, 2007 (d)). 
 
Gödslingen ska anpassas till fältets miljömässiga förutsättningar och de ekonomiska 
förutsättningarna för kvävegödsling till aktuell gröda. Vid spridning av gödselmedel bör man 
ha i åtanke att man inte får sprida mer kväve än vad grödan kan utnyttja för sin tillväxt. 
Bestämmelserna finns till för att undvika onödiga förluster av kväve pga. överdosering 
(Jordbruksverket, 2010 (a)). Enligt grundbestämmelserna får maximalt 22 kg fosfor tillföras 
per ha och år, i vissa fall kan även djurtäthetsbestämmelsen följas. Djurtäthetsbestämmelserna 
gäller i stort sett för gårdar med mer än 10 djurenheter och den innebär i regel att 
verksamhetsutövaren inte behöver ha lika stor spridningsareal för samma antal djur. För att 
räkna ut tillförsel av fosfor tar man den totala fosfortillförseln med stallgödsel och andra 
organiska gödningsmedel under en femårsperiod och delar detta med summan av den 
tillgängliga spridningsarealen för varje år (Jordbruksverket, 2010 (b)). Bestämmelserna som 
begränsar tillförseln av stallgödsel utifrån fosforinnehållet finns sedan den 1 januari 2006, 
dessa bestämmelser ersätter de s.k. djurtäthetsbestämmelserna. Dessa bestämmelser finns till 
för att skapa en balans mellan tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen, då en 
överdosering av växtnäringsämnen ökar risken för förluster (Jordbruksverket, 2007 (d)). 
 
Regler för lagring och spridning av stallgödsel infördes på 80-talet, och från den 1 januari 
2010 förstärktes reglerna för lagring och spridning av gödsel i Jordbruksverkets föreskrifter 
och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket. Europakommissionen har ansett att Sverige 
inte uppfyller nitratdirektivet, därför har bestämmelserna setts över. Reglerna är också en del 
av att nå utsläppsminskningar av kväve och fosfor i Östersjöplanen (Baltic Sea Action Plan). 
Inom de nitratkänsliga områdena, dit hela Västmanlands län och Mälaren räknas, se figur 2 
Bilaga 1, ska lantbrukare från den 1 januari 2010: 
 

• Dokumentera och beräkna den lagringsvolym som krävs för den producerade gödseln 
• Tillförseln av stallgödsel ska begränsas till högst 170 kg per hektar och år 
• Tillförseln av lättillgängligt kväve ska begränsas inför höstsådd till högst 60 kg 
• Dokumentera och beräkna kvävegödslingsbehovet 
• Skyddsavstånd på minst två meter ska lämnas vid gödselspridning intill sjöar och 

vattendrag (Greppa näringen, 2009). 
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De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken talar om den minsta miljöhänsyn som man måste 
visa för att verksamheten ska få bedrivas. Därmed lägger hänsynsreglerna stort ansvar på att 
verksamhetsutövaren förhindrar att verksamheten orsakar skada på miljön eller människors 
hälsa. De generella bestämmelser som finns i föreskrifter om lagring och spridning av gödsel 
motsvarar i stort sett vad de allmänna hänsynsreglerna kräver. Bestämmelserna anpassas dock 
efter miljöns känslighet i olika områden. 

Verksamheter som kan innebära olägenheter för människors hälsa eller miljön omfattas av 
krav på egenkontroll. Egenkontroll innebär att den som bedriver en verksamhet ska hålla sig 
underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. Jordbrukets egenkontroll omfattas av att 
arbetet organiseras och genom rutiner skapar förutsättningar för att verksamhetsutövaren 
följer de lagar som gäller för verksamheten (Jordbruksverket, 2007 (d)). LRF har tagit fram 
ett verktyg för egenkontroll, Miljöhusesyn. Denna Miljöhusesyn ingår som ett baskrav för 
lantbruksföretag och innehåller en checklista och information som sammanfattar de krav som 
ställs som en följd av gällande lagar (Vattenmyndigheten, 2009 (a)). 
 

2.3. Miljökvalitetsmål 
Arbetet för att begränsa och minska utsläpp till våra vatten har pågått länge. Under de senaste 
årtiondena har flera internationella överenskommelser antagits med syfte att begränsa 
utsläppen av miljöföroreningar. Sedan år 1991 finns inom EU en gemensam lagstiftning, 
benämnd nitratdirektivet (91/676/EEG). Denna innehåller minimikrav för att minska 
kväveförluster (nitratförluster) från jordbruket till bl.a. yt- och grundvatten. Varje 
medlemsland ska enligt direktivet peka ut känsliga områden och upprätta ett åtgärdsprogram 
med målet att minska näringsläckaget från jordbruket (Jordbruksverket, 2006 (c)).  
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål inom olika områden som ett steg i arbetet 
mot en hållbar utveckling. Den som har ansvaret för samordningen och att det sker en 
uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen är Miljömålsrådet, och denna har inrättats 
av regeringen. Syftet med miljökvalitetsmålen är att främja människors hälsa, värna om den 
biologiska mångfalden och naturmiljön samt ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska 
värdena. Vidare är syftet att bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga 
en god hushållning med naturresurserna (Miljömål, 2009 (b)). 
 
Det sjunde miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” innebär följande: halterna av gödande 
ämnen i vatten och mark inte ska ha någon negativ inverkan på förutsättningarna för biologisk 
mångfald, människors hälsa eller möjligheterna till en allsidig användning av mark och 
vatten. Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” inte kommer att 
nås fram till år 2020. För att konkretisera miljöarbete för miljömålet har riksdagen antagit fyra 
delmål för detta miljökvalitetsmål.  
 
Utsläpp av fosforföreningar 
Från år 1995 till fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar 
från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med 20 %, och den 
största minskningen ska ske i de känsligaste områdena. Fosforutsläppen har bara minskat till 
viss del, detta beror på att utsläppen från reningsverk och enskilda avlopp har sjunkit mindre 
under de senaste åren samt att läckaget från jordbruksmarker ökar. Ökad spannmålsodling, 
minskad areal samt otillräckliga skyddsåtgärder bedöms vara orsaken till det ökade läckaget 
(Miljömål, 2009 (c)).  
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Utsläpp av kväveföreningar 
Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av kväve ha minskat med 30 % från 
1995 års nivå. Delmålet bedöms som möjligt att nå då utsläppen av kväve minskar, dock 
behöver fler åtgärder vidtas. Tack vare rådgivningen inom projektet ”Greppa näringen” har 
kvävebelastningen från jordbruket minskat avsevärt. Under året har även ett flertal 
avloppsreningsverk förbättrat sin kväverening vilket har gett ett positivt resultat (Miljömål, 
2009 (d)). 
 
Utsläpp av ammoniak och kväveoxider 
Från år 1995 fram till 2010 ska utsläppen av ammoniak ha minskat med minst 15 %. Redan år 
2005 nåddes delmålet om utsläpp ab ammoniak, och ammoniakutsläppen fortsätter att minska 
(Miljömål, 2009 (e)). Utsläppen av kväveoxider ska fram till år 2010 ha minskat till 148 000 
ton. Genomförs ytterligare åtgärder bedöms delmålet om utsläpp av kväveoxider som möjligt 
att nå (Miljömål, 2009 (f)). 
 
2.3.1. Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning i Västmanland 
Det regionala målet är en anpassning av det tidigare nationella delmålet för utsläpp av kväve 
och fosfor. Det bedöms som mycket svårt att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning fram 
till år 2020. Utsläppen av näringsämnen fortsätter att minska, dock minskar inte effekten av 
övergödningen lika tydligt. Fram till år 2010 ska fosfor- och kvävetillförsel i Mälaren ha 
minskat med 10 %, detta i jämförelse med 1995 års nivå. Utvecklingen är positiv och målet 
bedöms kunna nås inom den utsatta tidsramen.  

Det regionala målet för ammoniak bedöms kunna nås då utsläppen av ammoniak i 
Västmanlands län ska ha minskat med minst 15 % från 1993 års nivå. Jordbruket är den helt 
dominerande utsläppskällan för ammoniak. Pga. en förbättrad hantering av stallgödsel och 
dels en minskning av antalet nötkreatur minskar utsläppen av ammoniak (Miljömål, 2009 (g)). 
 
 
2.4. Forskning 
Forskningsrådet Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och 
behovsmotiverad forskning inom miljö. Forskning som har fått stöd av Formas är av 
vetenskaplig kvalitet. Lena Rodhe har bedrivit ett forskningsprojekt om emissioner av 
växthusgaser från flytgödsel i lager och utspridd på åkermark samt påverkande faktorer. 
 
Syftet med Rodhes forskningsprojekt var att identifiera de åtgärder som begränsar 
emissionerna av växthusgaser och ammoniak under svenska förhållanden. Projektet utfördes 
genom att växthusgaser mättes under ett år i småskaliga lager där svinflytgödsel förvarades 
och emissioner från utspridd flytgödsel studerades i klimatkammare. 
 
Resultatet av forskningsprojektet blev att metan avgick från alla gödsellager, dock avgick bara 
ca hälften så mycket under vinterhalvåret. Från de lager som hade plastdukstäckning var 
metangasavgången lägre än från övriga lager. Metan producerades under de första dagarna i 
laboratorieförsöken med svin- och nötflytgödsel, därefter fungerade jorden som en sänka. 
Detta visar att markfuktigheten är en viktig parameter för att förklara utsläppen (Rodhe, Lena) 
 



20 

 

3. Aktuell studie 
Den aktuella studien inleds med en beskrivning av Sagåns avrinningsområde samt Mälaren 
och därefter utreds de åtgärder som är uppsatta för Norra östersjöns vattendistrikt som berör 
Sagån och Mälaren samt ett avsnitt med kontakt med lantbrukare. Studien tar också upp 
antalet dispenser som har beviljats i respektive kommun kring Sagåns avrinningsområde samt 
klimat- och väderdata för samtliga områden. 
 

3.1. Beskrivning av området  
Mälaren tillhör Norrströms avrinningsområde och ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt. Ett 
40-tal kommuner angränsar till Mälarens tillrinningsområde och ca 1.5 miljoner människor 
har Mälaren som dricksvattentäkt. I Miljöbalken har Mälaren utsetts som riksintresse med 

hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns. 
Vattenkvaliteten avgör 
Mälarens värde som 
vattentäkt, för den 
biologiska mångfalden samt 
för fiske och friluftsliv. 
Sedan år 1965 har Mälarens 
tillstånd undersökts, och 
från början var Mälaren 
starkt övergödd. Därefter 
skedde en kraftig minskning 
av utsläppen av fosfor då 
samtliga reningsverk 
kompletterades med kemisk 
fällning. Sedan slutet av 60-
talet har den totala 
fosforbelastningen minskat 
med ca 60 %. Näringsnivån 
i Mälaren styrs helt av 
fosfortillförseln från 

tillrinningsområdet 
(Vattenmyndigheten Norra 
Östersjön, 2010).  
 

Figur 11. Sagåns avrinningsområde i Norra Östersjöns vattendistrikt (Länsstyrelsen). 

 
Inom Norrströms huvudavrinningsområde ligger Sagån (figur 11) som har ett 
avrinningsområde på 857 km2. Sagån mynnar ut i Oxfjärden i Mälaren och har sina källor 
norr om Sala. Avrinningsområdet sträcker sig igenom Enköpings, Sala, Heby, Uppsala och 
Västerås kommuner, och inom avrinningsområdet finns 15 sjöar samt 356 km vattendrag. 
Figur 1 i Bilaga 1 visar Sagåns avrinningsområde i förhållande till de övriga 
avrinningsområdena. Enligt nitratdirektivet är större delen söder om Hällsjön klassat som 
nitratkänsligt område, dvs. avrinningsområdets södra del. Det nitratkänsliga området 
motsvarar ungefär 40 % av avrinningsområdets totala area (figur 2 Bilaga 1).  
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Sagån är en typisk slättlandså, som är kraftigt påverkad av närsalter.  Områdena nedströms 
Sala domineras helt av jordbruksmark, och till vattensystemet sker både fosfor- och 
kvävetillförseln huvudsakligen genom diffusa utsläpp från jordbruket. Den övre delen av 
Sagåns avrinningsområde har flera större sjöar och är skogsdominerad (Vattenmyndigheterna, 
2010). 37 %, dvs. 314 km2 av Sagåns avrinningsområde utgörs av jordbruksmark och Sagån 
svarar för en betydande del av närsalttransporterna till Mälaren (Länsstyrelsen Västmanlands 
län, 2006 (a)) 
 
Det mest omfattande problemet i Norra östersjöns vattendistrikt är övergödningen av sjöar 
och vattendrag, vilket beror på den höga tillförseln av fosfor och kväve. Figur 12 visar antalet 
vattenförekomster där övergödning är ett problem (Vattenmyndigheten, 2009 (a)). I Sagåns 
avrinningsområde finns det ett flertal vattenförekomster med otillfredsställande eller dålig 
ekologisk status. Vattenförekomster med otillfredsställande ekologisk status är: 
Oxfjärden/Mälaren och Ekensberg, Lillån (Kvarnbrobäcken, Hovgårdsbäcken, 
Åbylundsbäcken och Tomtabäcken), Västerängsbäcken, mellan Sala flygplats och mynningen 
till Lillån och Storljusen. Vattenförekomster med dålig ekologisk status är: Isätrabäcken och 
Skvalån: Lillån (Vattenmyndigheten, 2009 (b)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Rödmarkerade områden visar på vattenförekomster som  
har problem med övergödning (Vattenmyndigheten, 2009 (a)). 

 
I Sagåns avrinningsområde är en stor del av vattendragen utdikade, sänkta och/eller 
kulverterade, vilket sannolikt påverkar vattendragets egen förmåga att ta hand om 
övergödningen. I Norra Östersjöns vattendistrikt ligger avrinningsområdet för Egentliga 
Östersjön. Avrinningsområdet är drygt 31 000 km2 och området sträcker sig efter kusten från 
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Broströmmen och Norrtäljeån i norr till Kilaån i söder. I detta avrinningsområde finns 39 å-
avrinningsområden, varav Sagån är ett av dessa.    
 
Ett av de havsområden i världen som påverkats mest av övergödningen är Östersjön. Sedan 
början på 1900-talet har belastningen av både kväve och fosfor mångdubblats på norra 
Egentliga Östersjön. Från 1965 och fram till mitten på 1970-talet i Sverige minskade 
tillflödena av fosfor i åar med stora punktutsläpp (figur 13), minskningen beror på 
utbygganden av reningsverken. Mellan åren 1965 och 1970 var utsläppen från Fyrisån och 
Kolbäcksån betydligt högre än för Sagån, se figur 13 A. Figuren visar däremot att utsläpp från 
Sagån var betydligt högre än för resterande åar under 2000-talet (Länsstyrelsen Västmanlands 
län, 2009 (b)). 
 

 
Figur 13. Transport av fosfor (a) och kväve (b) från Sagån, Örsundaån, Fyrisån samt Kolbäcksån (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 2009 (b)). 
 

3.1.1. Näringsläckage från Sagån 

Norra Östersjöns vattendistrikt belastar Östersjön med ca 270 ton fosfor, varav 10 ton 
kommer ifrån Sagån. Figur 3 i Bilaga 1 visar belastningen av fosfor och kväve på havet, där 
Norrström står för den största belastningen av de kustmynnande vattendragen i Sverige. Inom 
Norrströms huvudavrinningsområde har Sagån och Örsundaån den största belastningen av 
fosfor per ytenhet (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009 (b)). Fosfortillförseln har för de 
sammanlagda vattendragen minskat med 25 ton till Mälaren. Dock har 
fosfortransportminskningen inte skett i alla vattendrag. Figur 14 A visar att det inte har skett 
någon fosfortransportminskning i Sagån, istället har fosfortransporten ökat med 12 %.   

Figur 14. Jämförelse av transport av fosfor (A) och kväve (B) i de enskilda vattendragen för fem-årsperioderna 
1991-1995 och 2001-2005 (Länsstyrelsen Västmanland, 2006 (a)). 
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Ökningen beror på att Sagån transporterade mycket fosfor under år 2001 och 2004.  Enligt 
figur 14 B har dock kvävetransporterna minskat i samtliga vattendrag mellan 2001-2005 
jämfört med 1991-1995. Under första perioden transporterar Sagån i snitt mellan 450 och 380 
ton kväve, vilket resulterar i att transporten minskar med 9 % under den senare perioden. 
Halterna av totalfosfor hos vattendragen följer samma trend som för fosfortransporterna vid 
en jämförelse mellan femårsperioderna. Halterna i Sagån har ökat, och Sagån har bl.a. de 
högsta halterna av totalfosfor under båda perioderna. En stor del av åkermarken vid Sagån 
ligger obevuxen och jordbearbetat, där uppmättas det år 2004 extremvärden av totalfosfor. 
Sådan åkermark ökar risken för stora fosforläckage i samband med nederbörd.  (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 2006 (a)). Ett antal områden som inte ligger i Norrströms 
huvudavrinningsområde har störst betydelse för belastningen på havet även om belastningen 
från många inlandsområden har högre bruttobelastning, det beror på den höga retentionen i 
Mälaren. Av figur 5 i Bilaga 1 framgår det att bl.a. de nedre delarna av Kilaån står för den 20 
% största arealviktade belastningen till havet. Därefter har delar av Sagån den största 
belastningen. 
 
SCB har gjort intervjuundersökningar för att ta reda på mängden stallgödsel som sprids för 
olika grödor, detta representeras i PLC5 av ett genomsnittsvärde för varje läckageregion. 
Sverige har indelats i 13 500 delavrinningsområden, dessa har sedan summerats till större s.k. 
PLC5-omården. Ifrån antalet djur kan mängden producerad mängd stallgödsel räknas ut. I 
figur 4 Bilaga 1 visas mängden fosfor och kväve som spridits med stallgödsel beräknad 
utifrån producerad mängd stallgödsel. Ett PLC5-område är bl.a. Sagåns avrinningsområde 
som tillhör de som har stor mängd applicerad gödsel baserad på beräkningar utifrån djurantal 
(Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009 (b)). 
 
Belastningen av kväve från jordbruksmark beror på avrinningen, jordart, vilka grödor som 
odlas samt relationen mellan gödsling och skörd. I Figur 15 finns ett exempel på betydelsen 
av olika faktorer för förlusterna av fosfor från jordbruksmark.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Betydelsen av olika faktorer för förlusterna av fosfor från jordbruksmark. Störst 
betydelse för fosforförlusterna har jordarten, där siltig lera påverkar förlusterna mest 
(Länsstyrelsen Västmanlands län 2009, (b)). 

 
Skillnaden i jordart har störst betydelse för fosforförlusterna. Därefter står grödan för 36 %, 
markfosfor 27 %, region 22 % och lutning 16 % av fosforförlusterna. Därmed är jordarten en 
av de viktigaste faktorerna som påverkar förlusterna av fosfor och kväve (Länsstyrelsen 
Västmanlands län 2009, (b)). 
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Området i Norra Östersjöns vattendistrikt domineras av lerhaltiga jordar som är speciellt 
benägna att läcka fosfor I Figur 6 Bilaga 1 visas den dominerande jordarten per 
delavrinningsområde. Sagån är ett av de områdena som har ett genomsnittligt P-AL på över 
16, dvs. en betydande risk för hög fosforutlakning.   
 
För att beräkna fosforförlusterna för jordbruksmark behöver man veta lutningen för 
avrinningsområdet, i figur 7 Bilaga 1 kan lutningen ses för avrinningsområdet vid Sagån. 
Lutningen är beräknad på jordbruksmark som en medellutning inom 50 meter från 
vattendraget. Beräkningarna baseras på Lantmäteriets höjddatabas kombinerat med 
jordbruksverkets blockdatabas (Länsstyrelsen Västmanlands län 2009, (b)). 
 

3.2. Beviljade dispenser av stallgödselspridning 
Stallgödselspridning medför alltid en risk för att fosfor och kväve läcker ut till sjöar och 
vattendrag. Det finns därför regler hur och när man får sprida och lagra stallgödsel. Vid 
årsskiftet 2005/2006 ändrades reglerna för stallgödselspridning. Tidigare hade länsstyrelserna 
varit ansvariga för dispenserna för spridningen av stallgödsel, men i och med förändringen av 
reglerna fick kommunerna efter 2005 ansvaret för dispenserna. Kommunerna och 
länsstyrelserna kan om det finns särskilda skäl bevilja dispens för spridning av stallgödsel på 
andra sätt än vad lagstiftningen föreskriver. På miljöenheten i Enköpings kommun hade 
endast en dispens om stallgödselspridning på olämplig tidpunkt beviljats, denna dispens 
beviljades under 2009. Orsaken till att Enköping fått in så få dispensansökningar är att det inte 
finns så många djurgårdar i området kring Sagån. De avslog dock en dispensansökning 2010, 
de gjorde då bedömningen att lantbrukaren kunde hitta en annan lämpligare förvaringsplats åt 
gödslet istället för spridning.  

Länsstyrelsen i Västmanlands län och miljöenheten i Salas kommun, där även Hebys kommun 
ingår, har under följande år gett undantag från förbudet att sprida stallgödsel under perioden 1 
december - 28 februari om den ej brukas ned samma dag, detta med stöd av föreskrifterna i 
Statens jordbruksverks författarsamling SJVFS 1999:79, 15 §. Villkoret för samtliga 
dispenser om undantaget från förbudet att sprida stallgödsel under vinterperioden var att 
spridningen endast fick göras på plan mark med god marginal från sjöar, vattendrag, brunnar 
och bostadshus så att vattenförorening inte uppstår. I figur 16 är dispenserna markerade som 
skuggade områden på en karta. Ingen av de kontaktade kommunerna eller länsstyrelserna 
hade mottagit några klagomål kring stallgödselspridning 

2000 
Dispens 1: I slutet på december år 2000 fick en man i Tortuna dispens för att sprida fastgödsel 
av nöt utan att bruka ned den samma dag trots rådande förbud. Orsaken till beviljandet av 
dispensen var att det hade regnat så mycket under en period, därmed har det inte funnits 
någon möjlighet att sprida gödslet tidigare. Den totala mängden spridd gödsel fick inte 
överskrida 300 m3. 
 
Dispens 2: Även denna dispens om att sprida svinflytgödsel beviljades pga. den höga 
nederbörden. I mitten på december, under vecka 50 skulle spridningen av maximalt 200 m3 
vara slutförd i Vallrum i närheten av Ransta. 
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Dispens 3: Länsstyrelsen medgav undantag från bestämmelserna om förbud att sprida 
nötflytgödsel under vinterhalvåret till en man i Ringvalla i Salas kommun pga. att stora 
nederbördsmängder gjort att spridningen inte varit möjlig tidigare. Spridningen skedde i slutet 
av december och den totala mängden fick inte överskrida 200 m3. 
 
Dispens 4: De stora nederbördsmängderna gjorde att även området kring Ösby i Sala kommun 
fick undantag från bestämmelserna. Mycket nederbörd gjorde att lagunen höll på att svämma 
över, och därför att en dispens ansökts om att få sprida regn/lakvatten med gödsel från 
lagunen. Spridningen skulle vara utförd senast sista december och den totala mängden fick 
inte överskrida 150 m3. 
 
Dispens 5: En lantbrukare utanför Ransta ansökte i slutet på december om att få sprida urin. 
Anledningen till den begärda dispensen var att mycket nederbörd fallit och lantbrukaren inte 
haft möjlighet att sprida tidigare. Spridningen skulle vara utförd senast den 30 december och 
200 m3 fick maximalt spridas ut. 
 
Dispens 6: Den 21 december inkom det till länsstyrelsen en begäran om att få sprida urin på 
en fastighet vid Isätra utanför Sala. Lantbrukaren fick till den 22 december på sig att sprida 20 
m3. Skälet till den sökta dispensen var även i detta fall, vädret. Mycket regn gjorde att 
spridningen inte varit möjlig. 
 
Dispens 7: I Ängesta i Tortuna fick en lantbrukare tillstånd att sprida totalt 600 m3 
nötflytgödsel på sin fastighet. Spridningen skulle vara utförd senast den sista december och 
orsaken till den beviljade dispensen var återigen hög nederbörd. 
 
Dispens 8: Den höga nederbördsmängden i mitten på december gjorde att en lantbrukare i 
Stora Hällsta utanför Sala fick dispens om att sprida nötflytgödsel på en fastighet. 
Spridningen skulle vara utförd senast sista december och lantbrukaren fick inte sprida mer än 
300 m3. 
 
2001 
Dispens 9: En dispensansökan om att få sprida hästgödsel med regn och smältvatten från en 
gödselplatta inkom i början på januari 2001. Orsaken till att de ville göra ett undantag från 
förbudet var att de inte hade haft möjlighet att sprida pga. av den höga nederbörden. 
Spridningen skulle ske i mitten på januari vid Ryttargården i Sala kommun. Beslutet om 
undantag från förbudet gavs med villkoret att endast 10 m3 regn- och smältvatten får spridas 
ut. 
 
Dispens 10: I Vallrum i närheten av Ransta gavs det under mitten av februari en dispens om 
att sprida svinflytgödsel utan att bruka ned den samma dag trots rådande förbud. Orsaken till 
dispensen var att det hade blivit ett stopp i matarledning mellan stallet och gödselbehållaren. 
Nivån i gödselbehållaren behövde sänkas så att även trycket kunde lättas.  Totalt fick 200 m3 
spridas ut vid Vallrum. 

Dispens 11: den 16 februari inkom det till länsstyrelsen en dispensansökan om att få sprida 
nötflytgödsel utan att bruka ner detta. Orsaken till dispensansökan var att gödselbehållaren var 
full och höll på att svämma över. Samme man hade fått en dispens i slutet på december år 
2000 av liknande orsak. Spridningen av nötflytgödsel skulle ske i Ringvalla i Sala kommun 
och mängden utspridd gödsel fick inte överstiga 100 m3. 
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Dispens 12: Pga. att det föll mycket nederbörd hade en man i Tortuna inte möjlighet att sprida 
sin svinflytgödsel. Han begärde därför en dispens från förbudet. Spridningen skulle vara 
utförd senast den 14 januari och den totala mängden gödsel fick inte överskrida 500 m3. 

Dispens 13: I slutet av december 2001 kom det in en ansökan om att få sprida nötflytgödsel 
utan att bruka ned denna samma dag. Orsaken till den sökte dispensen var att mannen inte haft 
tillgång till den gemensamma gödselspridaren då antalet möjliga spridningsdagar har varit 
färre än normalt. Spridningen skedde vid Skarsvad utanför Västerås, och den totala mängden 
gödsel fick inte överskrida 300 m3. 

Dispens 14: Under början på 2001 fick en man vid Ösby i Sala kommun tillstånd att sprida 
maximalt 400 ton kletgödsel fram till vecka åtta. Orsaken till den begärda dispensen var att 
lagunen höll på att svämma över pga. att det hade regnat ovanligt mycket. 

Dispens 15: Vid Nibble i Tillberga utanför Västerås hade det under en längre tid kommit 
mycket nederbörd. Detta medförde att spridningen av gödsel inte har varit möjligt. Därför 
ansökte en lantbrukare om dispens för att sprida urin utan att bruka ned den samma dag. 
Spridningen fick ske, dock senast den 22 februari och den totala mängden fick inte överskrida 
120 m3. 

Dispens 16: En lantbrukare i Brunnsbo utanför Sala begärde den 10 januari att få sprida 
hästgödsel blandat med spån utan att bruka ned den samma dag. Spridningen påbörjades 
omgående och skulle senast den 28 januari vara avslutad. Lantbrukaren fick sprida ut 
maximalt 30 m3 hästgödsel på två fastigheter. Orsaken till den begärda dispensen var mycket 
nederbörd. 

Dispens 17: Vid Sala fick en lantbrukare den 22 december tillåtelse att sprida fastgödsel av 
nöt trots förbudet om att sprida under vintern. Lantbrukaren hade fram till den 4 januari på sig 
att sprida 150 m3. Skälet till den begärda dispensen var att det hade kommit mycket nederbörd 
under en kort tid. 

Dispens 18: En latbrukare i Ängesta i Tortuna ansökte i slutet av december år 2000 om en 
dispens att sprida nötflytgödsel. Orsaken till den första dispensen var mycket nederbörd och 
då var inte spridningen inte möjlig. Anledningen till denna dispens, som inkom i början på 
januari var att lantbrukaren fått ett maskinhaveri och därför inte kunnat sprida något. 
Spridningen skulle vara avslutad senast 14 januari och den totala mängden fick inte 
överskrida 150 m3. 

2004 
Dispens 19: I början av februari 2004 gav en dispens om att få sprida svinflytgödsel utan att 
bruka ned den samma dag. Spridningen skedde i Ransta vid Vallrum. Orsaken till att en 
dispens från spridningsförbudet söktes var att det hade blivit ett stopp i kulverten till 
flytgödselbrunnen, och för att frigöra stoppet krävdes det att 200 m3 pumpades ur. Dessa 
kubikmeter gödsel skulle spridas på minst 10 ha. 
 
Dispens 20: Vid stora Hällsta utanför Sala fick en lantbrukare i mitten på december dispens 
om att få sprida nötflytgödsel utan att bruka ned den samma dag trots rådande 
spridningsförbud. Skälet till den begärda dispensen var att det under hösten hade varit för 
blött, och därför hade lantbrukaren inte kunnat sprida. Dispensen gav med villkoret att 
spridningen endast fick ske på vall och spridningen skulle vara avslutad senast den 22 
december. Den totala mängden gödsel som fick spridas var 300 m3. 
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2009 
Dispens 21: En lantbrukare i Ransta ansökte om dispens från undantag gällande 
gödselspridningsförbud under första december till sista februari om att få sprida nötflytgödsel. 
Som skäl för dispensansökan uppgav det att lantbrukaren troligen haft inläckage av dagvatten. 
Miljöenheten i Sala/Heby kommun bedömde att dispensen kunde ges, dock bör 
lagringsutrymmet ses över. Dispensen gavs med villkoret att spridningen inte fick överskrida 
200 m3 och att spridningen endast fick ske på vall.  
 
Dispens 22: Pga. platsbrist sökte en lantbrukare i Sala dispens om svinfastgödsel under 
vintern. Dispens beviljades, men med villkor. Spridningen fick endast ske på vall och den 
totala mängden spridd gödsel fick inte överstiga 200 m3. 
 
Dispens 23: En djurgård i Enköpings kommun fick under 2009 in en allvarlig grissjukdom, 
PMWS i sin besättning. Detta gjorde att kommunen gav dispens för stallgödselspridning 
under vintern då lantbrukaren tvingades sanera gården och gödselbrunnen blev full. 
 
 
3.2.1. Klimatdata och väderdata 

Följande data är hämtat från SMHI. SMHI har gjort mätningar och observationer i luften, 
sjöar och vattendrag, och från år 2004 finns det månadsvisa summeringar av vädret. Från åren 
2000-2001 är klimat och väderdata hämtat från SMHI:s tidskrift Väder och Vatten. Det är 
därmed inte likvärdig information eftersom tidskriften saknar detaljerade snödjupskartor från 
januari-december. Tidskriften Väder och Vatten redovisar endast snödjupsdata för ett par 
utvalda städer, av dessa städer ligger Stockholm närmast Sagåns avrinningsområde, därmed 
snödjupsdatat hämtat vid Stockholm. 

2000 
År 2000 blev ett av de varmaste åren någonsin och Svealand var ett av de områden som var 
mest nederbördsrikt under året. De första vintermånaderna var mycket milda och snötäcket i 
Stockholm var i januari i stort sett obefintligt, dock fanns det ett litet snötäcke i början på 
januari som övergick i ett mindre snötäcke. I mitten på januari fanns ingen snö kvar, dock 
kom snön tillbaka i slutet på månaden och gav ett snötäcke på mindre än 10 cm. 
Februarimånad började med ett milt väder, vilket resulterade i att det inte fanns någon snö i 
Stockholm. Snön kom dock och stannade i ett par dagar, därefter blev det återigen barmark 
ända till slutet på februari då snötäcket var mindre än 10 cm (SMHI, 2000 (e)). 
 
2001 
De varma perioderna dominerade år 2001 och som helhet fick landet 0.7oC högre 
medeltemperatur än normalt. I januari var dygnsmedeltemperaturen i mellersta Sverige över 
0oC och i februari varierade temperaturen. I södra Svealand föll det den 2 januari blötsnö som 
orsakade omfattande skador. Snötäcket i Stockholm i januari var till den största delen 
barmark, endast några dagar i början av månaden var snötäckt. Februari började med en 
kallperiod med temperaturer ner mot -15oC, därefter kom en mildare period som återigen 
efterföljdes av en kallperiod. Snödjupet i Stockholm under februari var till största delen 
barmark, det fanns dock några dagar med ett snötäcke på mindre än 10 cm. December 
präglades precis som februari av ett växlande väder. Månaden började med mildare väder som 
sedan övergick till ett betydligt kallare väder. År 2001 var ett blött år med ovanligt stort antal 
nederbördsdygn (SMHI, 2001 (f)). 
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2004 
I början av februari var det ett intensivt snöoväder i södra Sverige, detta följdes av en 
högtrycksrygg som gav klart och kallt väder. Den 4 februari passerade en lågtryck mellersta 
Sverige och gav 10-20 mm i smält form. Runt den 12 februari blev det en övergång till ett 
betydligt mildare väder med plusgrader i stora delar av landet. Ett lågtryck passerade sedan 
Svealand och gav en hel del nederbörd, mest i form av snö. Ett mindre lågtryck passerade den 
22 februari och gav någon decimeter snö i delar av södra Svealand och norra Götaland. Figur 
1 i Bilaga 2 visar snödjupet i Sverige i februari 2004 (SMHI, 2004 (d)). 
 
December inleddes med att en mild och disig luft fördes upp över större delen av landet, den 
varma luften stannade över Sverige fram till den 17 december. Under julen blev det dock 
kallare i Svealand. Det kalla vädret stannade dock bara en kort stund då det vart åter mildare 
igen. Svealand hade varken snö under mitten av december eller i slutet på december, se figur 
2 i Bilaga 2 (SMHI, 2005 (e)). 
 
2009 
2009 inleddes med en kall nyårsnatt, och i början av året rörde sig ett snöfallsområde över 
hela landet och gav ett snötäcke. Under några dygn föll temperaturen i hela landet, kort där 
efter blev det dock en övergång till ett mildare väder. I Svealand uppmättes temperaturer på 
+9oC. Den milda luften stannade inte länge utan kallare luft svepte in över landet till den 10 
december. I mitten på januari kom fronter in väster ifrån och det blev mildare i hela landet. 
Dessa fronter gav till en början nederbörd i form av snö, dock kom nederbörden i form av 
regn i söder. (SMHI, 2009 (b)) Figur 3 i Bilaga 2 visar snödjupet i Sverige den 15 och 31 
januari. Högtrycket som låg över hela landet i slutet av januari blev kvar ett par dagar in i 
februari. I mellersta medförde detta klart och kallt väder. Luft från Centraleuropa försvaga 
högtrycket och flera nederbördsområden passerade. I mitten februari var hela landet snötäckt, 
se figur 4 i Bilaga 2. Runt den 20 februari var det fortsatt kallt, dock försvagades högtrycket 
alltmer. Den 21-22 februari kom varmluft in västerifrån, men den 25-27 februari passerade ett 
lågtryk över mellersta Sverige, därmed förstärktes en högtrycksrygg över Sverige. I Götaland 
hade våren kommit på ett fåtal ställen, dock låg snön fortfarande kvar i stora delar av landet i 
slutet av februari (SMHI, 2009 (c)). 
 
Under december 2009 föll det över Svealand två decimeter snö runt den 14 december och i 
mitten på december var det även kallt i norra Norrland med temperaturer ned mot -30oC, 
denna kalla luft rörde sig sedan ned mot mellersta Sverige. Figur 5 i Bilaga 2 visar snödjupet i 
Sverige den 15 och 31 december 2009 (SMHI, 2010 (a)). 
 

3.2.2. Fosfor- och kvävetransport 

Följande data har hämtats från SMHI och Simuleringsmodellen S-HYPE. Från modellen har 
medelvärden för vattenföringsdata samt fosfor- och kvävetransport hämtats för åren 2000-
2009 i Sagåns avrinningsområde. Dispenserna har beviljats inom de skuggade områdena i 
figur 16, det är också för dessa områden som modelldata har tagits fram. Området kring Sala 
är stort, därför är det uppdelat i två (Sala1 och Sala2) där uppgifter har tagits fram för båda 
områdena. Resultatet av beräkningar gjorda av SMHI för vattenföring, kvävetransport och 
fosfortransport för samtliga områden presenteras som medelvärden över valda månader och 
detta kan ses i tabell 1 Bilaga 3 och medelvärdena av året inom samtliga områden kan ses i 
tabell 2 i Bilaga 3.  
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Figur 16. Inom dessa områden har dispenserna beviljats.  Det är även för dessa 
områden som data för vattenföring, kväve- och fosfortransport har tagits fram. 
 

3.3 Kontakt med lantbrukare 
För att få en uppfattning om hur lantbrukarna upplever lagstiftningen kring lagring och 
spridning av stallgödsel gjordes en rundringning till några lantbrukare i Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Samtliga lantbrukare hade koll på att det hade kommit nya regler för 
stallgödselspridning, dock var det ett flertal som ännu inte hunnit läsa igenom dessa 
noggrannare och se vad dessa innebär. Genomgående för samtliga lantbrukare är problemet 
att hinna sprida, dels för spridningsrestriktionerna under hösten och vintern, men även 
problematiska väderförhållanden som gör att spridningen inte är möjlig. Långa vintrar när 
snötäcket ligger kvar länge, och marken sedan är vattenmättad en längre tid gör att de har 
svårt att hinna sprida gödslet innan vårsäden. Ett par lantbrukare ansåg dock att den nya 
lagstiftningen inte påverkar dem nämnvärt. De som har bra koll på näringsinnehållet i gödseln 
samt ingår i Greppa Näringen berörs inte i så stor utsträckning. Däremot de lantbrukare som 
har liten spridningsareal i förhållande till djurantalet kan få problem. De nya reglerna gör det 
mer komplext, men samtidigt är det bättre för miljön.  

Några av lantbrukarna tyckte även för att göra spridningen mer optimal bör en del av den 
gamla lagstiftningen tas tillbaka, och även införa lättnader till de med stora jordbruk. Dock 
var det en grisbonde i Sala som inte såg några problem kring dagens lagstiftning. Han menade 
på att det inte är lagstiftningen som begränsar spridningen, utan vädret. Är marken 
vattenmättad och lerig kan inga maskiner ta sig ut på åkrarna och därmed begränsas 
spridningen. Några av lantbrukarna använder sig även av skyddszoner för att minska 
näringsläckaget från åkrarna. De kan dock inte se några synliga förändringar av dessa, dock så 
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finns det flera praktiska fördelar med skyddszonerna, då det gör det möjligt att förflytta sig 
mellan de olika fälten. Lantbrukaren i Sala uppgav också att det är på gång att en grupp 
lantbrukare ska börja mäta vattnet på fosforhalter för att se om skyddszonerna minskar 
näringsläckaget från jordbruksmarkerna.  

En av lantbrukarna framförde också att det borde finnas stöd i form av ny teknik och inte bara 
miljöstöd för t.ex. skyddszoner och våtmarker. Nya effektivare och bättre maskiner kan 
minska näringsläckaget, och därmed är det inte bara åtgärder i själva marken som förhindrar 
näringsläckage.   
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4. Resultat 
I bl.a. Mälardalen återfinns de sjöar som är mest övergödda, och där står jordbruket för den 
största delen av tillfört fosfor och kväve. Regler kring hantering och spridning av stallgödsel 
infördes på 80-talet och i början av 2010 förstärktes dessa regler. Kommunerna (tidigare 
länsstyrelserna) kan om det finns särskilda skäl ge dispens för stallgödselspridning t.ex. 
mellan 2 december – 28 februari trots rådande förbud. Från 2000 har 23 dispenser beviljats 
vid Sagån. I tabell 1 ges en sammanfattning på de dispenser som beviljats vid Sagån, i 
tabellen finns även medelvärden av årshögsta värden för vattenföring samt kväve- och 
fosfortransport vid samtliga områden där dispenserna beviljats. Tabellen ger även information 
huruvida marken var snötäckt eller ej vid tidpunkten för stallgödselspridningen. 
 
Tabell 1. Årshögsta värde av vattenföring samt kväve- och fosfortransport vid samtliga områden där dispenser 
beviljats vid Sagån, samt information om huruvida marken var snötäckt eller ej. 

   
Årshögsta värde   

   Dispensen 
beviljades 

  Vattenföring Kväve-
transport 

Fosfor-
transport 

Snötäckt 
mark 

2000 Dec Tortuna Nov Dec Nov ingen uppgift 

  Dec Ransta Dec Dec Nov ingen uppgift 

  Dec Sala1 Nov Dec Nov ingen uppgift 

  Dec Sala2 Dec Dec Nov ingen uppgift 

2001 Jan Tortuna Jan Jan Jan 0-10 cm 

  Jan, Feb, 
Dec 

Sala1 Jan Jan Jan 

0-10 cm 

  Jan, Feb, 
Dec 

Sala2 Jan Jan Jan 

0-10 cm 

  Feb Tillberga Jan Jan Jan 0-10 cm 

  Feb Ransta Jan Jan Jan 0-10 cm 

2004 Feb Ransta Mars Feb Feb 10-30 cm 

  Dec Sala1 Mars Feb Feb nej 

  Dec Sala2 Mars Feb Feb nej 

2009 Jan Ransta Mars Mars Nov 0-10 cm 

  Jan Sala1 Mars Mars Nov 0-10 cm 

  Jan Sala2 April Mars Nov 0-10 cm 

  Jan Enköping Jan Jan Nov 0-10 cm 
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För att ta reda på hur mycket fosfor varje stallgödselspridning medfört vid varje beviljad 
dispens har en uträkning gjorts. Beräkningarna är gjorda utifrån att en m3 av urin och 
flytgödsel väger ca ett ton, svinfastgödsel väger 750 kg/m3, hästgödsel 500 kg/m3 och 
nötfastgödsel väger 900 kg/m3. Dessa uppgifter är tagna från Jordbruksverket och ett projekt 
från MIT Ylistaro, delvis finansierad av EU. Av den totala mängden gödsel som lantbrukaren 
får sprida, antogs att endast 70 % av den totala mängden spreds. Mängden gödsel har sedan 
multipliceras med fosforhalten för respektive gödsel. Fosforhalten för respektive gödsel och 
uträkningen finns i figur 1 Bilaga 4. Resultatet kan ses i tabell 2. 
 
Tabell 2. Innehållet av fosfor i den spridda gödseln för varje dispens. 

  
Fosfor 
kg/ton 

Dispens 1 283,5 

Dispens 2 252 

Dispens 3 98 

Dispens 4 73,5 

Dispens 5 49 

Dispens 6 7 

Dispens 7 294 

Dispens 8 147 

Dispens 9 9,8 

Dispens 10 252 

Dispens 11 49 

Dispens 12 630 

Dispens 13 147 

Dispens 14 504 

Dispens 15 42 

Dispens 16 14,7 

Dispens 17 141,75 

Dispens 18 73,5 

Dispens 19 252 

Dispens 20 147 

Dispens 21 98 

Dispens 22 367,5 
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5. Osäkerheter och förslag på fortsatt arbete 
Det finns en del osäkerheter i detta arbete. Då likvärdig klimatdata för Svealand från år 2000 
till 2009 inte var jämförbar gjordes endast uppskattningar. T.ex. fanns det inga snödjupskartor 
över Sverige att tillgå från åren 2000-2001, utan endast snötäcket för ett par valda städer. Av 
dessa städer låg Stockholm närmast Sagåns avrinningsområde och därmed är det inte exakta 
snödjupsdata. För 2000-2001 kunde heller inget snötäcke för december hittas, från SMHI 
kunde endast snödjup för januari respektive februari utläsas. Detta innebär att det inte exakt 
går att uppskatta vilka näringsförlusterna kan bli av eventuella dispenser. För en del av 
dispensbesluten angav inget exakt datum för när spridningen skulle ske, detta innebär att 
fosforförlusterna endast är uppskattningar. 

Anledningen till att jag inte har fått in så många dispenser från de senaste åren är att 
kommunerna helt enkelt inte har beviljat några dispenser för stallgödselspridning eller inte 
kommer ihåg om de har beviljat några sådana. För att gå vidare med detta arbete bör man 
förslagsvis gå in djupare i kommunernas ärendehanteringssystem och försöka hitta fler 
dispenser, då det är mycket att gå igenom och de själva kan ha missat något. I det fortsatta 
arbetet bör också länsstyrelsen i Uppsala län kontaktas igen, då de varken hade tid eller 
möjlighet att ta fram några uppgifter till detta arbete. Enligt uppgift ska det dock inte finnas så 
många djurgårdar i detta område. Jag har heller inte fått in några uppgifter på klagomål kring 
stallgödselspridning från kommunerna, detta bör även ses över vid ett fortsatt arbete.  

Resultatet från uträkningarna är endast schablonvärden då uppskattningar har gjorts på den 
totala mängden spridd gödsel samt volymvikten av samtliga gödselslag. Uträkningarna kan 
dock ge en uppfattning av den totala mängden fosfor för respektive spridning. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Ett av våra mest välkända och välbeskriva miljöproblem är övergödning eller eutrofiering av 
vatten, dvs. övergången från ett näringsfattigt tillstånd till ett mer näringsrikt. Förklaringen är 
sannolikt att få andra miljöproblem har medfört sådana dramatiska och för ögat synliga 
förändringar av biologin redan vid en mindre förändring av närsaltsbelastningen. De mest 
övergödda sjöarna i Sverige återfinns bl.a. i Mälardalen. Ett av de 16 miljökvalitetsmål som 
antagits av Sveriges riksdag är Ingen övergödning, miljökvalitetsmål sju. Inom detta 
miljökvalitetsmål finns ett delmål som innebär att utsläppen av fosforföreningar ska minska 
fram till år 2010. Dock har fosforutsläppen bara minskat till viss del då läckaget från 
jordbruksmarker har ökat de senaste åren. 
 
I Norra Östersjöns vattendistrikt är övergödningen av sjöar och vattendrag det mest 
omfattande problemet. Sagåns avrinningsområde utgörs till stor del av jordbruksmark och 
Sagån svarar för en betydande del av närsalttransporterna till Mälaren. Syftet med 
examensarbetet var att ta reda på hur många dispenser av stallgödselspridning som har 
beviljats vid Sagån och vilka konsekvenser detta kan medföra på Mälaren. Målet med detta 
arbete har varit att ta reda på om antalet dispenser för stallgödselspridning har någon 
betydelse för övergödningen. Målet med arbetet har också varit att underlätta arbetet med att 
ta fram åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket, eftersom länsstyrelsen 
bedömer att miljökvalitetsmålet inte kommer att kunna nås fram till år 2020.  
 
Efter kontakt med samtliga kommuner och länsstyrelser runt Sagån fick jag fram 23 st 
dispenser av stallgödselspridning under perioden 1 december – 28 februari. Samtliga 
dispenser har beviljats under vintern då risken för höga fosforförluster är som störst. Orsaken 
för sökta dispenserna har i de flesta fall varit vädret. Mycket nederbörd under kort tid har inte 
gjort det möjligt för lantbrukarna att åka ut på markerna. Andra orsaker till sökta dispenser 
var stopp eller maskinhaveri.  
 
Ca 40 % av Sagåns avrinningsområde ligger i det nitratkänsliga området och sedan 2003 ingår 
Västmanland i detta område. Av de 23 dispenserna är endast fem av dem från 2004. Fyra av 
dispenserna som är beviljade från år 2004 är från Sala eller Ransta, som alltså inte ingår i de 
nitratkänsliga områdena. Den återstående dispensen gavs i Enköping. Skälet till den beviljade 
dispensen i Enköping var sjukdom i besättningen, och det har inte framkommit om någon 
hänsyn togs till det nitratkänsliga området.  
 
Som det framgår ur litteraturstudien i avsnittet om näringsförluster till vattnet påverkas 
näringsförlusterna av bl.a. vilken gröda som odlas, jordart, nederbörd, bevattning och skörd. 
En faktor som är avgörande för fosforförlusterna är om marken är frusen eller ej. När gödseln 
sprids på snötäckt eller frusen mark ökar fosforförlusterna avsevärt, då infiltrationskapaciteten 
är begränsad. Smältvattnet bidrar till en häftig ytavrinning när snön smälter. En av de 
viktigaste faktorerna som bidrar till förlusterna av kväve och fosfor är jordarten. Enligt figur 
15 påverkar jordarten, siltig lera förlusterna mest. I figur 6 Bilaga 1 ser vi att jordarten vid 
Sagåns avrinningsområde är lera och siltig lera, vilka är speciellt benägna att läcka fosfor. 
Från dessa eroderar också stora mängder lerpartiklar och därmed partikelbunden fosfor. Med 
hjälp av markens halt av lättlöslig fosfor (P-AL) bedöms risken för fosforutlakning, ju högre 
värde på P-AL desto högre är risken för fosforutlakning. I Sverige är medelvärdet för P-AL 
10,6 mg P/100g jord och Sagån är ett av de områdena som har ett genomsnittligt P-AL på 
över 16, dvs. en betydande risk för hög fosforutlakning, vilket ökar risken för övergödning.   
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Under år 2000, då många dispenser beviljades var det enligt uppgift från SMHI ett mycket 
varmt och blött år och Svealand hörde till ett av de områdena med mest nederbörd. Alla 
dispenser som beviljades år 2000 berodde på stora nederbördsmängder, vilket resulterat i att 
lantbrukaren inte haft möjlighet att sprida gödseln tidigare. Höga vattenflöden gör att vattnet 
rinner direkt ner till vattendragen, där både stora och små partiklar förs med. Detta kan leda 
till erosion. Vattnet på markytan kan innehålla både lösta fosfater eller organiskt bunden 
fosfor. Under år 2000 beviljades samtliga dispenser i december och medelvärdet av 
vattenföringen i Tortuna, Ransta och Sala var högst i november och december, vilket tyder på 
höga nederbördsmängder. Även medelvärdet av kväve- och fosfortransporten var högst i 
november och december, därmed transporterades stora mängder näringsämnen till Mälaren. 

Under år 2001 beviljades dispenser under samtliga vintermånader (januari, februari och 
december) i både Tortuna, Sala, Tillberga och Ransta. Orsaken till de sökta dispenserna var 
återigen mycket nederbörd, tre dispenser beviljades också pga. av att lantbrukarens 
gödselbehållare var full och höll på att svämma över. I mellersta Sverige var 
dygnsmedeltemperaturen enligt SMHI över 0oC i januari, i februari varierade temperaturen 
desto mer. Månaden började och slutade med en kallperiod. Även december präglades av ett 
växlande väder och snödjupet i Stockholm var under vintern mestadels barmark. Den 
upprepade frysningen och tiningen som skedde under 2001 kan bidra till högre 
näringsförluster. Under 2001 var det ett ovanligt stort antal nederbördsdygn, detta kan ha 
bidragit till att antalet dispenser ökade. Medelvärdet av vattenföring samt kväve- och 
fosfortransport var högst under januari för samtliga områden, detta tyder på stora 
nederbördsmängder (vilket SMHI också uppgett i sin tidskrift Väder och Vatten) eller kraftig 
snösmältning.  

Endast två dispenser beviljades under år 2004, den ena dispensen söktes pga. att det hade 
blivit stopp till gödselbrunnen och den andra söktes för att det hade varit för blött under 
hösten, därmed hade lantbrukaren inte kunnat sprida sin gödsel. Dispenserna beviljades i 
februari och december, dock var medelvärdet av vattenföring samt kväve- och fosfortransport 
högst i mars och februari. Snödjupskartorna i Bilaga 2 visar att Svealand under februari hade 
ett snötäcke på minst 10 cm. Under december fanns däremot ingen snö kvar i Svealand. 

Pga. sjukdom i besättningen hos en grisbonde samt platsbrist och inläckage hos andra 
lantbrukare söktes dispens för stallgödselspridning under vintern 2009. Året inleddes med 
kallt väder, kort därefter övergick dock vädret till mildare. År 2009 började med att Svealand 
hade barmark, i mitten på februari var dock hela Svealand snötäckt och i slutet av året var 
Svealand återigen snötäckt. Medelvärdet av vattenföring samt kväve- och fosfortransport var 
högst i Ransta och Sala i mars och november. Dessa värden tyder på att det har skett en 
kraftig snösmältning i mars som fört med sig stora mängder näringsämnen till vattendragen. 
Däremot i Enköping där dispensen beviljades i januari var även medelvärdet av 
vattenföringen samt kväve- och fosfortransporten högst. Antagligen har den snön som fallit i 
början av året smält bort direkt och fört med sig näringsämnena direkt ut i vattendragen. 

Flera lantbrukare har spridit stallgödsel på snötäckt mark detta innebär att smältvattnet bidrar 
till häftig ytavrinning när snön smälter och smältvattnet tvättar sedan ut fosfater från partiklar 
och kolloider. Den upprepade frysningen och tiningen som skedde 2001 innebär att 
fosforförlusterna ökade. Trots den intensiva nederbörden med snö som föll i år borde 
förlusterna dock bli mindre tack vare att marken inte var tjälad, därmed hade vattnet möjlighet 
att infiltrera i marken. 
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Resultatet från uträkningarna är endast schablonvärden då volymvikten har uppskattats dels 
från Jordbruksverkets rapport om hästgödsel och dels från ett projekt genomfört av MIT 
Ylistaro. Volymvikten påverkas av utfodringen, typ av strömedel samt om regn- och 
smältvatten kommer in i gödselbrunnen. I en del av dispenserna saknades information om 
vilken sorts gödsel som spridits, i de fall där det uppgavs att urin spreds gjorde jag ett 
antagande att det var urin från svin. Detta eftersom svingödsel innehåller mer fosfor, vilket 
skulle ge ett bättre uppskattat värde. För dispens 23 saknas uträkningar pga. att det saknas 
uppgifter hur mycket gödsel som sprids vid detta tillfälle. Trots att dessa uppgifter saknas kan 
man dra slutsatsen att fosforförlusterna borde ha blivit höga, eftersom det var svingödsel som 
spreds, och detta innehåller enligt tabell 1 Bilaga 4 betydligt mer fosfor. 

För varje dispens gavs ett villkor om en totalmängd. Utifrån den angivna mängden gjordes ett 
antagande att endast 70 % av den totala mängden spreds, därmed är resultatet i uträkningarna 
endast uppskattningar, det kan dock ge en uppfattning av den totala mängden fosfor för 
respektive spridning. 

De slutsatser jag kan dra av uträkningarna är att gödsel från svin innehåller betydligt mer 
fosfor, därmed är värdena för de beviljade dispenserna med spridning av svingödsel högre. En 
stor majoritet av dispenserna beviljades för att sprida flytgödsel. Flytgödsel innehåller stora 
mängder lättillgängligt kväve, dock förenades några av dispenserna med villkoret att 
spridningen endast fick ske på vall. Vall är en gröda som har möjlighet att ta upp kvävet, 
därmed kan näringsförlusterna ha blivit mindre än om spridningen skett på obevuxen mark. 
Enligt uträkningarna gav dispens 12 högst andel tillförd fosfor, vädret vid spridningen var 
dock över 0oC därmed hade lantbrukaren möjlighet att bruka ned gödslet till viss del. I och 
med detta var fosforförlusterna inte lika höga som vid en snötäckt mark. 
 
Vattenmyndigheten bedömer att det är nödvändigt att införa verkningsfulla styrmedel för att 
minska fosfor- och kväveförlusterna. Efter samtal med flera lantbrukare kom en lantbrukare 
med förslag att införa stöd i form av ny teknik och inte bara miljöstöd, som finns idag. I 
dagsläget finns det bara miljöstöd i form av t.ex. skyddszoner och våtmarker. Skyddszoner 
minskar erosionen och används också praktiskt för att transportera sig mellan olika marker. 
Ny förbättrad teknik kan t.ex. göra att jordbearbetningen minskas, vilket i sin tur minskar 
ytvattenerosionen. Ett stort antal av lantbrukarna plöjer idag ner sin gödsel, och en åtgärd för 
att nå miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” kan vara att satsa på ny teknik.  
 
För att nå de utsläppsminskningar som krävs, kom det vid årsskiftet 2010 nya regler för 
lagring och spridning av gödsel. Flera av lantbrukarna som jag pratade med ansåg att de nya 
reglerna inte skulle innebära några problem. Däremot kan de lantbrukare med liten 
spridningsareal i förhållande till djurantalet få problem. De nya reglerna gör det mer 
komplext, men samtidigt är det bättre för miljön. Andra lantbrukare ansåg att det inte är 
lagstiftningen som begränsar spridningen, utan vädret. 
 
En del av fosforförlusterna kan minskas genom anpassning och utveckling av odlingssystem, 
gödslingsnivå och spridningsteknik. Fler lantbrukare bör se över deras lagringsutrymmen för 
gödsel, både vad det gäller täthet och utrymmesmässigt. Lagringsutrymmen bör vara så stora 
att gödseln kan lagras under perioder då väderleksförhållandena inte tillåter spridning. En 
tillräcklig lagringskapacitet ger bättre förutsättningar för att gödseln sprids när risken för 
förluster är som minst. Flera bönder sökte dispens för att gödselbrunnen blivit överfull, denna 
olämpliga spridning hade kunnat undvikas genom att lantbrukaren haft tillgång till en större 
lagringsmöjlighet. En annan möjlighet för att undvika denna olämpliga gödselspridning kunde 
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ha varit att lantbrukaren sökte efter en annan möjlighet, t.ex. att kontrollera om någon 
närliggande lantbrukare kunde ta emot extra gödsel eller ge ökad investeringsstöd för 
gödselbrunnar. 
 
De slutsatser jag kan dra från mitt arbete är att stallgödselspridningen vid olämplig tidpunkt 
har viss betydelse för övergödningen. Speciellt vid de tidpunkter där spridningen har skett på 
snötäckt mark och i de fall där spridningen har skett och där medelvärdet av vattenföringen är 
högst vid samma tidpunkt. Det tyder på att vädret blivit mildare och smält bort den eventuella 
snön eller att det har kommit mycket nederbörd. Det är framförallt spridning med svingödsel i 
kombination med spridning på snötäckt- eller frusen mark som ger högst fosforförluster.  
 
Mälaren är redan starkt påverkad av övergödningen, där en rad effekter redan har blivit 
påtagliga. Exempelvis är siktdjupet väldigt begränsat pga. att produktionen av alger och 
biomassa ökar i näringsrika vatten. I starkt eutrofa vatten kan växtplanktonproduktionen vara 
omfattande, på somrarna är detta tydligt då vissa växtplanktonarter uppträder i 
massutveckling. Ett tecken är också att sjöar växer igen pga. av det höga näringsinnehållet. 
Därför är alla åtgärder viktiga för att minska näringsläckaget till Mälaren, där spridningen av 
stallgödsel vid olämplig tidpunkt är en bidragande orsak till övergödningen. Även om dessa 
dispenser inte har bidragit till en betydande ökning av övergödningen, så utgör det 
tillsammans med övriga verksamheter t.ex. som industrier och enskilda avlopp till en 
betydande ökning av näringen i Mälaren. ”Många bäckar små…” 
 
Det här examensarbetet kan ses som en liten del i arbetet mot att nå miljökvalitetsmålet ingen 
övergödning. Eftersom spridning av gödsel på vintern bidrar till näringsförluster, bör inga 
dispenser beviljas av stallgödselspridning i Sagåns avrinningsområde. Istället bör lantbrukare 
se över sina lagringsmöjligheter och som en ytterligare åtgärd bör ett nytt stöd införas i form 
av ny teknik som minimerar jordbearbetningen. Jordbruket är den största bidragande faktorn 
av tillfört kväve och fosfor och därför är dessa åtgärder för att minimera näringsförluster på 
vintern nödvändiga för att nå en hållbar utveckling. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. I figuren visas de större tillflödena till Mälaren med deras avrinningsområden (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 2006 (a)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Det nitratkänsliga området täcker ungefär 40 % av Sagåns avrinningsområde.
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Figur 3. Nettobelastningen av fosfor per ytenhet från PlC5-områdenas jordbruksmark. Läckaget är beskrivet per 
km2 för all markanvändning därför visar kartan en integrerad bild av det specifika läckaget från jordbruksmarken 
och andelen jordbruksmark i varje PLC5-område. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen. Den 
röda pilen visar Sagåns avrinningsområde (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009 (b)). 

 

 

Figur 4. Genomsnittlig stallgödsling av fosfor (a) och kväve (b) kg per hektar av vardera PLC5-område.  
Det inringande området visar Sagåns avrinningsområde (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009 (b)). 
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Figur 5. Av denna figur framgår det att de avrinningsområden som står för den 20 % största belastningen till 
havet är bl.a. Åkerströmmer och delat av Kilaån. Därefter kommer Sagån som ett av de avrinningsområden som 
har högst belastning på havet. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen. Figuren visar även 
nettobelastningen av kväve per ytenhet från PLC5-områdenas jordbruksmark (Länsstyrelsen Västmanlands län, 
2009 (b)). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Den dominerande jordarten per delavrinningsområde för de 10 jordartsklasserna som används för 
belastningsberäkningarna i PLC5. Det inringade området visar på Sagåns avrinningsområde, vilket visar att 
jordarten domineras av lera och siltig lera (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009 (b)).
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Figur 7. Vid beräkning av fosforförlusterna användes tre lutningsklasser. Pilen markerar var Sagån mynnar ut i 
Mälaren, enligt kartan har detta område hög lutning (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009 (b)). 
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Bilaga 2 

  

Figur 1. Figur A visar snödjupet i Sverige den 15 februari 2004,  
och figur B visar snödjupet i Sverige den 29 februari 2004 (SMHI, 2004 (d)). 

 

Figur 2. Figur A visar snödjupet i Sverige den 15 december 2004,  
och figur B visar snödjupet i Sverige den 30 december 2004 (SMHI, 2005 (e)).
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Figur 3. Figur A visar snödjupet i Sverige den 15 januari 2009,  
och figur B visar snödjupet i Sverige den 31 januari 2009 (SMHI, 2010 (b)). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Figur A visar snödjupet i Sverige den 15 februari 2009,  
och figur B visar snödjupet i Sverige den 28 februari 2009 (SMHI, 2009 (c)).
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Figur 5. Figur A visar snödjupet i Sverige den 15 december 2009,  
och figur B visar snödjupet i Sverige den 31 december 2009 (SMHI, 2010 (a)). 
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Bilaga 3 
 

Tabell 1. Medelvärden av vattenföringsdata samt kväve- och fosfortransportdata från SMHI:s simuleringsmodell 
S-HYPE för Tortuna, Ransta, Sala, Tillberga och Enköping i Sagåns avrinningsområde. 
  Vattenföring 

[m3/s] 
Kvävetransport 
[kg] 

Fosfortransport [kg] 

2000 
dec 

Tortuna 4,43156 27344,00781 898,75195 

 Ransta 10,88418 61006,91797 1549,64783 

 Sala1 2,58001 15100,21680 358,64468 

 Sala2 1,02082 5616,74365 132,36676 

2001 
jan 

Tortuna 4,03245 27770,04688 604,31653 

 Sala1 2,02814 13047,38379 218,59216 

 Sala2 0,79125 4815,46240 70,56366 

feb Ransta 7,52463 41717,77734 575,87708 

 Sala1 1,94063 10133,70801 110,72609 

 Sala2 0,73750 3866,58569 39,37211 

 Tillberga 2,81805 16064,18555 257,11346 

dec Tortuna 0,36624 1994,11267 38,12788 

 Sala1 0,30976 1137,69019 18,87156 

 Sala2 0,07603 179,54819 5,58417 

2004 
feb 

Ransta 6,34149 51065,85547 601,71259 

dec Sala1 0,93881 3815,18628 82,35917 

 Sala2 0,32933 962,46350 24,38157 

2009 
jan 

Ransta 4,55662 31073,57422 356,07532 

 Sala1 1,08349 7046,79395 50,46740 

 Sala2 0,40263 2328,48560 18,20104 

 Enköping 7,08032 47013,3359 485,40558 
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Tabell 2. Medelvärdet av årshögsta värden av vattenföring, kväve- och fosfortransport vid åren 2000-2001 och 
2004 och 2009 vid Tortuna, Ransta, Sala, Tillberga och Enköping.  
  Vattenföring 

[m3/s] 
Kvävetransport 
[kg] 

Fosfortransport [kg] 

2000 Tortuna Nov 
4,66434 

Dec 
27344,00781 

Nov 
1363,99756 

 Ransta Dec 
10,88418 

Dec 
61006,91797 

Nov 
2030,56592 

 Sala1 Nov 
3,03044 

Dec 
15100,21680 

Nov 
540,80219 

 Sala2 Dec 
1,02082 

Dec 
5616,74365 

Nov 
215,44046 

2001  Tortuna Jan 
4,03245 

Jan 
27770,04688 

Jan 
604,31653 

 Sala1 Jan 
2,02814 

Jan 
13047,38379 

Jan 
218,59216 

 Sala2 Jan 
0,79125 

Jan 
4815,46240 

Jan 
70,56366 

 Tillberga Jan 
3,29028 

Jan 
22254,44336 

Jan 
505,29791 

 Ransta Jan 
8,30208 

Jan 
53574,29297 

Jan 
980,08148 

2004 Ransta Mars 
6,64415 

Feb 
51065,85547 

Feb 
601,71259 

 Sala1 Mars 
1,79708 

Feb 
12751,26465 

Feb 
117,27512 

 Sala2 Mars 
0,67575 

Feb 
4611,24268 

Feb 
46,67702 

2009 Ransta Mars 
4,95491 

Mars 
42183,14844 

Nov 
430,84210 

 Sala1 Mars 
1,24060 

Mars 
9943,22559 

Nov 
105,41419 

 Sala2 April 
0,41618 

Mars 
3936,32422 

Nov 
34,18770 

 Enköping Jan 
7,08032 

Jan 
47013,33594 

Nov 
586,17426 
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Bilaga 4 
 
Följande värden är hämtat från Nordic Sugar. 
Tabell 1. Näringsinnehåll i stallgödsel. 

 

Denna beräkning gjordes för samtliga dispenser, resultatet av beräkningarna finns i avsnittet 
”Resultat” i tabell 2. 

Beräkningar: Volymvikt av gödslet * totala mängden utspridd gödsel * 0,7* fosfor för något 
av gödseln i tabell 1. 

 


