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I veckan (v. 17 2013) drabbades Uppland av kraftigt vårflod med påföljande översvämningar. Självklart har sådana extrema 
händelser konsekvenser även för diffusa förluster av näringsämnen. 



Översvämningarna har drabbat även åkermark, där stora områden har lagts under vatten. Det höga flödet innebär också 
en ökad mobilisering och transport av markpartiklar och till dem bundna ämnen, som t ex fosfor (P).  



I denna fotoessä används Google Earth tillsammans med fotografier och modellresultat för att illustrera transport av 
markpartiklar (erosion), och till dem bundna fosfor, i en landskapsskala.  



I Sverige står de diffusa förlusterna från jordbruket för nästan hälften av all fosfor som når omkringliggande haven! Därför 
är det också inom jordbruket vi kan åstadkomma de största reduktionerna. 



Här fokuserar vi på ett område som ligger i Mälarens närområde, strax söder om Uppsala. Förlusterna av P i dessa trakter 
anses vara höga, mest på grund av att områdena domineras av lerjordar som är känsliga för P-förluster.  



I det studerade området odlas mest vall och spannmål. Området är ganska platt med svagt lutande fält.  



Fotografierna som visas härefter är tagna den 22 april 2013, under en högflödesepisod i samband med vårflödet. Bilden visar 
vattenståndet i Fyrisån under april 2013, vilket innebär att bilderna är tagna strax efter flödestoppen.    



Nu zoomar vi in ännu mer . De gula knappnålarna visar platserna där fotografierna är tagna. 



Här visas en mycket kraftig erosion på ett av fälten. Fältet är höstsått och högt flöde i samband med tjäle i djupare skikt har 
troligtvis lett till denna kraftiga erosion.  



Samma fält från motsatt vinkel. Det eroderade jordmaterialet når en ytavrinningsbrunn (*) nära fältets kant.  

* 
* 

* 



Det djupa erosionsspåret fortsätter hela vägen till fältets övre kant…  



…och även på fältet ovan! Därmed är erosionsfåran minst 200 m lång, drygt 1 meter bred och ca 1 m djup. Förenklat räknat 
innebär detta att ca 200 m3 jordmaterial har satts i rörelse. Det motsvarar ca 280 t jord (om man räknar med 1.4 t jord/m3) 
och ca 200 kg total P (försiktigt räknat med 700 mg P/kg jord) .   



På följande bilder följer vi det mobiliserade materialet nedströms.   



Hur mycket av det eroderade materialet som direkt har nått Mälaren är svårt att uppskatta, men mycket av det eroderade 
jordmaterialet har hamnat på botten av diket nedström, och således ”laddat” systemet inför kommande flödesepisoder.   



Som en följd av denna ”uppladdning” av systemet kommer diket kunna leverera suspenderat material och P vid påföljande 
flödesepisoder, som kanske inte i sig orsakar direkta förluster från åkermark.   



I vissa andra fall är inte konsekvenserna lika drastiska, men ändå fullt synliga. Notera här den breda (20 m) skyddszonen 
längs dikes/vägkanten.   



Samma fält sett från en annan vinkel. På fotot ser man ytavrinning och stående vatten i mitten av fältet, som återigen rinner 
till ett par ytavrinningsbrunnar. Den breda skyddszonen är helt ineffektiv då den aldrig nås av ytavrinningen. 



En liknande situation ses även på ett fält i den västra delen av området. 



Återigen, spår av ytavrinning och stående vatten är synliga på fältet. 



Sammanfattningsvis så är spåren av denna högflödesepisod tydliga på fälten och i diken. Dessa processer är dock inte 
slumpmässiga och de går att förutsäga genom att ta hänsyn till topografin, jordartsfördelning och markanvändning.  



De röda linjerna visar modellerade erosionstransportvägar som i hög grad sammanfaller med de områden där erosion och 
ytavrinning faktiskt förekommit under april 2013.  



Sådan modellering kan med mycket hög precision identifiera de viktigaste transportvägarna inom ett tämligen stort område (50-
200 km2). Dessa relativ små riskområden kan därefter prioriteras i åtgärdsarbetet för att åstadkomma högst kostnadseffektivitet!  



I dag finns det tillräckligt med data för att utföra liknande modellering i stora delar av Sverige!  



Rätt diagnos är alltid en bra början på en lyckad vårdinsats, och det gäller även vatten och övergödning. Åtgärderna 
(skyddszon, strukturkalkning, fosfordam, tvåstegsdike…) trivs bäst på de rätta platserna! Vill du veta mer?   
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