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INLEDNING

Den här broschyren riktar sig främst till
lantbrukare som vill fånga fosforn som
förlorats från fälten ut i vattendragen.
Olika åtgärder beskrivs, med fokus på
fosfordammar – hur den ska utformas och
hur man steg för steg går till väga för att
anlägga en. Broschyren ger även råd till
handläggare och rådgivare om vad som
är viktigt att tänka på vid planering och
anläggning av en fosfordamm – vilka
aspekter som man bör prioritera.

Fosforförluster från jordbruksmark
Fosfor är det näringsämne som begränsar algproduktionen mest i söt- och
brackvatten (t ex Östersjön). För höga
koncentrationer kan orsaka algblomning
och syrebrist i dessa miljöer. Alla länder
runt Östersjön har åtagit sig att minska
läckaget av fosfor och kväve. Att minska
fosforläckaget är generellt svårare än
kväveläckaget. Förutom miljöaspekten är
det mycket angeläget att minska läckaget
eftersom fosfor dessutom är en ändlig
resurs som vi måste försöka ta till vara.
Jordbruket bidrar med en relativt stor
andel av den fosfor som tillförs vattendragen. Fosforförlusterna varierar kraftigt
beroende på var i landet man befinner
sig, vilken jord samt vilken produktionsinriktning man har. Förlusterna varie2

rar mellan 0.03-1.5 kg/ha och år, och
medelvärdet är 0.4 kg/ha och år1. Den
årliga belastningen av fosfor till havet från
jordbruket är 1010 ton, medan exempelvis enskilda avlopp bidrar med 170 ton
per år2.
I jordbruksområden är det mesta av
fosforn vanligen bundet till jordpartiklar
(partikulär fosfor) och en mindre del är
löst fosfor. De största fosforförlusterna
sker under perioder med höga flöden då
jordpartiklar och den bundna fosforn eroderas och transporteras till vatten. Det är
stor variation i avrinningens mängd och
mönster olika år. Årsavrinningen, som är
störst under vinterhalvåret, varierar också
i landet, från 100 mm till 600 mm. Ju
högre och intensivare avrinning desto fler
partiklar kan transporteras.
Transporten av jordpartiklar och partikulär fosfor kan ske genom ytavrinning –
framför allt från erosionskänsliga mjälajordar och lerjordar. I Sverige är det dock
vanligt att fosforförlusten också sker via
dräneringsrör och ut i öppna diken och
vattendrag. Denna form av fosforförluster
sker både via partiklar och som regelrätt
utlakning i löst form. Vatten som transporteras genom markprofilen för alltså
med sig partikulär och löst fosfor, och i
lerjordar med sprickor kan transporten av
fosfor ske oerhört snabbt ner till dräneringsledningen. Lerjord har hög kapacitet

Nybble fosfordamms sedimentationsdel ett år efter konstruktion. Fosfordammen ingår i forskningsprojekt på
SLU. Foto: Pia Kynkäänniemi.

att binda mycket fosfor, men om jordens
struktur har försämrats t ex genom packningsskador av maskiner, eller om det
naturligt finns mycket sprickor i marken t
ex för att den är gammal sjöbotten, medför det ofta stora fosforförluster.
Fält som har högt fosforinnehåll i jorden
har oftast större risk för höga fosforförluster. Man finner ofta höga fosfortal (P-AL
IVb och V) nära gamla ladugårdar, på fält
som stallgödslats under en längre tid och i
rasthagar med hög djurtäthet.

Man brukar säga att 90% av fosforförlusterna sker under 10% av tiden från 1% av
fälten3, vilket gör det svårt att ge generella rekommendationer om olika åtgärder
och deras effektivitet på fältnivå. Det
innebär att man noggrant måste överväga
vilka åtgärder som skulle ha störst effekt
för varje enskilt område. För att minska
fosforförlusterna och för att åtgärderna
ska bli så effektiva som möjligt bör de
sättas in där fosforförlusterna är stora och
där halterna i recipienten är höga.

Bergström m fl. 2007. Report Food 21 no. 4/2007
Brandt m fl. 2008. Naturvårdsverkets rapport 5815
3
Pionke m fl 2000. Ecological engineering Vol 14, s. 325-225
1
2
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• Inledning

Sker det stora fosforförluster i mitt
område?
Det första du som markägare, alternativt
handläggare, bör göra är att undersöka
om det sker fosforförluster från marken.
Det finns några hjälpmedel och indikatorer som kan hjälpa dig att göra denna
bedömning, till exempel:
•

Vattenkartan (www.vattenkartan.se)
kan användas för att bland annat se
vilken näringsstatus det är på alla
Sveriges vattendrag. Om kartan visar
röd färg och överskrider värden för
önskad näringsstatus, kan det innebära
att det är för mycket fosfor i vattnet
och åtgärder borde sättas in.

•

Jordarten har stor betydelse för
transporten av fosfor. Erosionskänsliga
jordar som mjäla- och lerjordar har
ofta höga fosforförluster. Jordpartiklar transporteras under höga flöden
tillsammans med fosfor som är bundet
till dem. Detta syns oftast då vattnet
är grumligt under höga flöden (Figur
1). Om man vill se vilken jordart
som dominerar för ett större område
kan man använda SGUs jordartskarta
(http://maps2.sgu.se/kartgenerator/
maporder_sv.html).

•
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Markkarteringen kan användas
för att identifiera marker med höga
fosfortal (P-AL klass IVb och V) då de
oftast har större risk för fosforförlus-

ter. Det kan vara fält som stallgödslats
under en längre tid eller nära rasthagar för djur (Figur 2). Höga fosfortal
markeras på markkartan med blå färg
och låga med röd.
•

Topografin påverkar hydrologin
inom ett område då stora höjdskillnader och lutningar i avrinningsområdet medför snabbare flöden, både
ovanpå och i marken. Det kan även
vara ofördelaktigt med allt för platt
avrinningsområde då det kan leda till
stående vatten. Ofta är dock sådana
jordbruksområden dränerade. Nuvarande höjddata har dålig upplösning
så det är svårt att dra några konkreta
slutsatser utifrån denna. Det är bättre
med observationer av hur vattnet rinner. Stående vatten på fält kan också
visa på en risk för höga fosforförluster.

Figur 2. Markkarteringen kan ge en fingervisning om vilka områden
som riskerar fosforförluster. Höga fosfortal (blå och mörkgröna fält)
innebär högre risk för transport av fosfor.

Figur 1. Grumligt vatten i diken och bäckar under
höga flöden är en tydlig indikator på att dina jordar
är känsliga för erosion. Foto: Karin Johannesson.
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VILKA ÅTGÄRDER KAN SÄTTAS IN?

Man bör anpassa fosfortillförseln så att
inte mer fosfor än nödvändigt tillförs
åkern och sätta in åtgärder för att förhindra att den tillförda fosforn lämnar
åkermarken. Utöver detta kan man,
som komplement, vidta åtgärder utanför
fälten.
Eftersom fosfor från ler- och siltområden,
oftast transporteras bundet till partiklar är
det viktigt att kunna fånga dessa innan de
når ett känsligt vattendrag. Man vill helt
enkelt skapa ett långsammare vattenflöde,
så att fosforrika partiklar har tid att sjunka
till botten (Figur 3). Det finns olika
åtgärder man kan sätta in för att öka sedimentationen av partiklar, och vi kommer
att presentera några av dem lite närmare.

Fosfordammar
Våtmarker brukar kallas för landskapets
njurar och har anlagts i Sverige sedan
1990-talet för att minska framförallt
förluster av kväve och för att öka den
biologiska mångfalden. Dessa våtmarker är
vanligtvis stora till ytan och har både överoch undervattensväxter för att gynna de
biologiska reningsprocesserna för kväve.
Fosfor avskiljs främst genom fysisk sedimentation av jordpartiklar som binder
fosfor och delvis av kemisk bindning av
löst fosfor. Därmed krävs en annorlunda
utformning och placering av våtmarker
som ska fånga framför allt fosfor – de ska
ha bra förutsättningar att minska vattnets

Figur 3. Vattenhastigheten minskar då ett dräneringsrör eller dike mynnar i t ex en damm, vilket gör att
partiklar i vattnet har tid att sjunka till botten. Stora partiklar sjunker snabbast och kommer därför att hamna
närmast röret, medan små partiklar har en längre sedimentationstid och kommer att hamna längre bort från
rörets mynning.
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hastighet för att öka sedimentationen av
partiklar, och ska placeras högt upp i ett
avrinningsområde nära källor med höga
fosforförluster.
Sedan januari 2010 finns ett nytt bidrag
för att anlägga Fosfordammar. Förutom
att rena fosfor renar fosfordammar även
vattnet från kväve samtidigt som de ökar
den biologiska mångfalden. Dessutom
kan jord och fosfor som har fångats i
dammen grävas ur och återföras till åkermarken. På det sättet tas den dyrbara och
ändliga resursen fosfor tillvara.

Dimensionering

Storleken på fosfordammen bestäms främst
av hur stort tillrinningsområdet är och hur
mycket vatten som rinner till. För att bestämma tillrinningsområdets yta används
en topografisk karta där man försöker
bestämma var gränserna för tillrinningsområdet, den så kallade vattendelaren,
ligger. Detta kan vara lite klurigt att göra
själv men konsult eller rådgivare kan hjälpa
till. Det finns många bra kartor på Internet
som har ritfunktioner som man kan ta till
hjälp, bl.a. vattenkartan (se ovan).
Fosfordammen renar oftast mer fosfor (i
kg per år) ju större dammen är. I Sverige
har forskningen på fosfordammar endast
pågått i några år, medan man i Norge har
längre erfarenheter. I Norge rekommen-

deras att en fosfordamm ska vara 0.1-0.4%
av tillrinningsområdet och innan man
fått mera egna erfarenheter utgår man
från det också i Sverige. I och med att
dimensioneringen sker med det typiska
vattenflödet bör fosfordammens storlek
anpassas till den olika avrinningen som
sker i olika delar av landet. Eftersom en
typisk avrinning i Västsverige är ca 500
mm per år jämfört med 200 mm per år
i östra Svealand och Götaland så är det
rimligt att dammarna i Västsverige görs
något större i förhållande till tillrinningsområdet än i Östsverige. Inom de
närmaste åren kommer förhoppningsvis
mer underlag för dimensionering av dammar att komma fram.

Anläggning

Den bästa tiden att gräva är när marken är
torr, vilket det i många fall är under sensommar- tidig höst. Om det finns häckningsfåglar i området, så har deras häckningssäsong avslutats och de störs därmed
inte. Om markförhållandena är besvärliga,
t ex på låglänta blöta marker, kan det vara
lättare att arbeta med tjälad mark under
vintern. Detta kräver dock att anläggningen
justeras under följande sommar då upplagda
frusna massor sjunker ihop när de tinar.
Tiden för grävarbetet beror på anläggningens storlek samt på mark- och väderförhållanden. En mindre anläggning kan
grävas på några veckor.
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• Vilka åtgärder kan sättas in?

Figur 4. En fosfordamm ska ha en djupare del nära inloppet, där sedimentation av partiklar kan ske. Den
djupa delen följs av en grundare del, där man kan plantera olika sorters våtmarksväxter. Växterna stabiliserar
botten och fungerar som ett filter där ytterligare sedimentation kan ske.

Om fosfordammen anläggs på jordbruksmark är det viktigt att matjorden schaktas
bort. Matjorden innehåller mycket näring
och när den vattenmättas kommer fosfor
att frigöras – då blir fosfordammen en
källa till fosfor istället för att fånga den.
Schaktmassorna kan t.ex. användas för
att höja omgivande låglänt åkermark. Då
schaktas matjorden först av innan schaktmassorna (ofta lera) läggs ut på åkern. Till
sist återförs matjorden på området. Om
det rör sig om torvjord kan det vara möjligt att avyttra jorden till jordtillverkning
(om det finns entreprenör i närområdet).

Utformning

Det är viktigt att vattnet sprids jämnt över
dammen, så den ultimata utformningen
är en långsmal damm som är minst
dubbelt så lång som bred. En långsmal
damm underlättar tömning av sediment
i den djupa delen, och tar mindre mark i
anspråk runt det naturliga diket. En fosfordamm består av två olika delar, en dju8

pare damm och ett grundare vegetationsområde (Figur 4). Det är viktigt att ha en
djup damm närmast inloppet för att sänka
vattnets hastighet så att jordpartiklar och
fosfor kan sjunka till botten. Dessutom
så sker det mesta av sedimenteringen
närmast inloppet, och för att förhindra att
de andra delarna inte ska fyllas på för fort
krävs en djupare del i början av dammen.
Den första delen av dammen ska vara 1-1.5
m djup och utgöra 20-30 % av dammens
totala yta. Den resterande delen ska vara
ett vegetationsområde, 20-40 cm djupt så
att lämpliga våtmarksväxter trivs och kan
stabilisera sedimentet med rötterna.
Trösklar kan, beroende på lutningen i
området och utformningen på dammen,
separera dammens olika delar (mellan
djupdamm och vegetationsområde eller
mellan två vegetationsområden, Figur 5).
Trösklarna behöver skyddas mot erosion
genom att man täcker dem med geotextil
och erosionsskyddande sten. Generellt ska

Figur 5. Om våtmarken anläggs i en sluttning kan trösklar separera dammens delar. Foto:Pia Kynkäänniemi

man tänka på att skydda delar av anläggningen där vattenhastigheten kan bli så
hög att den orsakar erosionsproblem.
Särskilt utsatta är trösklar av lera, inlopp
och utlopp som behöver förstärkas med
stenkross samt eventuellt bräddningsrör.
Kanterna ska vara flacka, högst 1:3 för att
minska erosion och risken för fallolyckor.
För att minska erosion kan kanterna som
är under vatten täckas med ett erosionsskydd, t ex en kokosmatta, kanterna som
är över vattenytan kan sås med gräseller ängsfröblandning. Det är också en
säkerhetsfråga då branta slänter kan vara
livsfarligt för barn och djur eftersom det
kan bli mycket svårt att ta sig upp för de
branta och ofta hala kanterna om de faller
i vattnet.

•

0,1-0,4% av tillrinningsområdet

•

Långsmal damm: Längd:Bredd > 2:1
Bättre hydraulik, lättare tömma på
sediment och mindre mark tas i anspråk.

•

Djupdel i början: 1-1.5m djup
och 20-30% av dammytan.

•

Vegetationsdel: 0.2-0.4m djup
och 70-80% av dammytan.

•

Flacka kanter högst 1:3 minskar erosion.

•

Erosionsskydd (geotextil och sten)
på trösklar samt inlopp och utlopp.

9

• Vilka åtgärder kan sättas in?

Kostnad

Figur 6. Växter från en närliggande sjö kan plockas upp med rötterna och planteras i den grundare delen av
fosfordammen. Förslagsvis från vänster gul svärdslilja, jättestarr och stor igelknopp. Foto: Pia Kynkäänniemi

Växtetablering kan påskyndas genom att
man gräver upp växter med rötter från en
närliggande sjö och planterar i vegetationsområdet. Vattnet sprids då jämnare
över hela våtmarkens yta och kanaler där
vattnet flödar snabbare minimeras. Det
viktigaste är att få ett jämntätt bestånd
av växter som täcker den största delen av
vegetationsområdet. Dessutom får man
vid plantering de arter man helst önskar i
dammen. Lämpliga växter är t ex. flaskstarr4
och andra högvuxna starrarter som inte

Carex rostrata
Iris pseudacorus
6
Sparganium erectum respektive S. emersum
7
Schoenoplectus sp.
4
5
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bildar tuvor, gul svärdslilja 5, stor och
liten igelknopp6 (Figur 6) samt sävarter7.
Genom att blanda olika växtarter minskar
man risken för insektsangrepp och sjukdomar. Snabbväxande arter som kaveldun
och bladvass bör undvikas, eftersom det
inte är önskvärt att få för mycket växtmaterial som vid nedbrytning kan orsaka
syrebrist med efterföljande fosforsläpp.
Arter som bildar tuvor bör också undvikas då de ökar kanalbildningen och
förhindrar att vattnet sprids jämnt.

Kostnaden varierar beroende på lutning
i området och om det är ett öppet dike
eller en kulvert som måste öppnas upp
och grävas ur. Den största kostnaden vid
anläggandet är generellt att schakta och
transportera jorden. Kostnaden för att
ta hand om överskottsmassorna kan bli
lika stor som schakten. Det blir därför en
mindre kostnad om det är en viss lutning
så att dämning är möjlig utan att skada
omgivande mark, samt om det finns ett
befintligt dike att bredda och fördjupa.
För att hålla nere anläggningskostnaderna
placeras fosfordammar där marken ligger
lågt i förhållande till det befintliga diket
eller dräneringsledningen. Om dammen
har grävts när marken var tjälad tillkommer ytterligare en kostnad under följande
sommar när dammen måste justeras då
den tjälade marken sjunker ihop när den
tinar. Rör och brunnar kan också vara
kostsamma om det är långa ledningar
och stora dimensioner. En brunn eller
en mindre fördamm vid inloppet som är
lätta att rensa kan göra att skötseln av våtmarken enklare och att man inte behöver
rensa sedimentationsdammen lika ofta.
Kostnaden för den första fosfordammen i
Sverige som anlagts vid Bornsjön, söder
om Stockholm, i samband med SLUs
forskning, var knappt 130 000 kr för 835
m2. Här öppnades en dräneringskulvert
upp och dammen grävdes bredvid dräneringsledningen. Kostnaden för grävandet
blev ca 100 000kr, avvägningen ca 21
000kr och för erosionsskydd 7500kr.
Den andra fosfordammen som anlades i
Jönåker inom samma forskningsprojekt

kostade nästan 120 000kr. Dammen (1190
m 2) anlades i ett befintligt dike så grävkostnaden blev knappt 65 000kr. Men
då anläggningsarbetet kom igång sent på
hösten och vintern kom tidigt behövde
dammen justeras när den tjälade marken
satt sig. Dessutom förstörde ett riktigt
kraftigt sommarregn utloppsvallen som
därför fick byggas om, vilket medförde
ytterligare kostnader.
Det är viktigt att tänka på att dammen
inte ska försvåra rensningen av diket och
att även dammen går att rensa effektivt
så att den inte skapar problem för dräneringen av marken uppströms.

Skötsel

Redan när man planerar för sin fosfordamm är det viktigt att tänka på den
framtida skötseln. Här nedan är några
exempel på skötselåtgärder.
Kontroll av in- och utlopp med jämna
mellanrum, eftersom de är dammens viktigaste punkter. De får inte bli igensatta
av kvistar, löv eller andra växtdelar då
det hindrar vattenflödet, och till och med
kan dämma uppströms. Man kan rensa
både in- och utlopp med en lång stång.
Galler av olika slag är olämpliga då de lätt
blir igensatta, vilket innebär att vattennivån höjs allt eftersom igensättningen av
gallret byggs på.
Rensning genom att gräva ur sediment
kommer att behövas eftersom dammen
kommer att samla på sig partiklar som
sjunker till botten vilket leder till att den
11

• Vilka åtgärder kan sättas in?
Under försommaren kan trådformiga
grönalger etablera sig i dammen. När
övrig vegetation kommer upp och blir
tätare utkonkurreras algerna och försvinner efter ett tag.

Erfarenheter

Figur 7. Mätningar av sedimenttillväxten i en av Sveriges första fosfordammar utfördes genom att fästa plattor
av plywood på botten. De låg sedan i dammen under ett års tid – efter ett år togs plattorna upp och tjockleken
noterades. Den årliga sedimenttillväxten i denna damm varierade mellan 2-6 cm. Foto: Pia Kynkäänniemi.

bli allt grundare. Det ansamlade näringsrika sedimentet grävs bort för att undvika
problem med utsköljning och igenväxning. Dammen grävs lättast ur under lågflödesperiod med en grävskopa eller med
en slamsug. Det fosforinnehållande sedimentet kan återföras till åkermarken. Hur
lång tid det tar innan man behöver gräva
ur sin damm beror dels på hur djup den
var från början och dels på hur mycket
material som har sedimenterat. Preliminära mätningar från de första fosfordammarna i Sverige visar på en ungefärlig
sedimenttillväxt på 2-6 cm/år (Figur 7).
Utgrävning kan kanske behövas redan
efter 5-10 år, men en djup damm kan
förmodligen också fungera utan åtgärd i
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tiotals år. Dock är det viktigt att inte göra
dammen för djup (mer än 1.5 m), för då
kommer inte de små lerpartiklarna hinna
sjunka till botten, och dammen förlorar
sin funktion!
Alltså är det viktigt att kunna gräva ut sedimentet vid behov. Därför är det bra att
utforma dammen så att en grävskopa kan
komma åt hela bottenytan från strandkanten.

I Norge har fosfordammar anlagts sedan
1990, mer än 700 dammar har anlagts
och fått stöd. Fosforavskiljningen varierar
från damm till damm och mellan olika år.
I genomsnitt var fosforavskiljningen 2545% av fosforbelastningen och 45-70%
av jordpartiklarna avskiljdes i de mest
undersökta dammarna. I Norge är fosforbelastningen mycket högre än i Sverige,
eftersom avrinningen är mycket högre
och terrängen är mer kuperad vilket ger
upphov till mer erosion. Dessutom skiljer
sig jordarterna mellan de två länderna. I
Norge är jordarna siltrika och partiklarna
större än i t ex de utpräglade lerjordarna
på Sveriges östkust. De norska dammarna
hade en kväveavskiljning på 5-15%.

•

Stabiliserar dikeskanten och minskar
erosionen

•

Ökar avskiljningen av framför allt partikulärt
fosfor, och ökar även kväveavskiljningen

•

Minskar risk för att intill liggande åkrar
översvämmas

•

Gynnar biologiska mångfalden

•

Man kan få skötselersättning

•

Möjliggör återförsel av jord och fosfor till
åkermarken

•

Mark tas i anspråk

•

Kostsam grävning

•

Kräver tömning av sediment i djupbassäng

•

Skötsel av kanter - bör slås minst en
gång per år

I Sverige anlades den första fosfordammen vid Bornsjön 2009 inom ett forskningsprojekt på SLU. Relativt sett till
belastningen har fosforavskiljningen varit
liknande den i Norge, men eftersom
belastningen är mycket mindre vid Bornsjön så är det inte lika många kilogram
fosfor som renas jämfört med i Norge.

Vegetationsskötsel krävs för att förhindra
att stränderna växer igen, därför är det
bra att kunna komma åt med maskiner
som kan slå av växterna. Det underlättar
även att ha flacka stränder runt dammen.
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• Vilka åtgärder kan sättas in?

Fosforfilter

Utformning

Det finns olika typer av filtermaterial som
kan användas för att reducera näringsämnen och partiklar i vatten, de används
framförallt för att minska koncentrationerna i avloppsvatten. Avloppsvatten har
en hög koncentration av fosfor och det är
ett relativt jämnt vattenflöde under året.
Vattnet från jordbruksområden har jämfört med avloppsvatten en lägre fosforkoncentration och mycket mer varierande
vattenflöde under året. Den betydligt
större och mer varierande vattenmängden
är den stora utmaningen i att använda
filtermaterial som adsorberar fosfor i dräneringsvatten från jordbruket. Än så länge
ligger detta på forskningsnivå i Sverige.
Forskarna försöker få fram bra filtermaterial och en bra utformning av filtren. För
tillfället har det mest testats i laboratorium
men försök pågår även på fältnivå.

Filter kräver oftast en teknisk anläggning
som installeras i ett befintligt täckdikessystem, inköp av material och skötsel.
Materialen kan appliceras direkt i diken,
i kassetter i diken, doseringssystem eller
blandas med jordbruksjorden för att öka
fosforbindningsförmågan. För att förhindra att filtermaterialet fryser under vintern bör det grävas ner under tjäldjupet.
Kritiskt vid utformning av filter i jordbruksområden där vattenflödet fluktuerar
mycket är:
• att få tillräcklig kontakttid med filtermaterialet. Höga flöden kan “rensa”
filtren och spola ur fosforn och bindningskapaciteten. Detta kan undvikas
genom att leda förbi vattnet vid höga
flöden.
•

Material
Sandfilter kan reducera partiklar och partikulärt bunden fosfor, men om den lösta
fosforn ska reduceras måste ett reaktivt material binda löst fosfor. Generellt är fosforbindande material som innehåller järn- eller
aluminiumhydroxider, eller kalcium- eller
magnesiumföreningar mest effektiva. Det
kan vara olika slags kalkmaterial (bränd och
släckt kalk), aluminium- och järnföreningar
eller restprodukter som slagg från stålproduktion och flygaskor från kraftvärmeverk.
Dessa material har förmågan att både kemiskt binda löst fosfor och att öka sedimenteringen av partiklar genom aggregering av
de allra minsta partiklarna.
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att vattnet sprids jämnt över filtermaterialet och att undvika kanalbildning.
För att få en jämn vattenspridning bör
granulkompositionen vara optimal för
att få en så bra vattenperkolation som
möjligt.

Det finns även en risk för utfällning samt
att uppslammat material och organiskt
material kan sätta igen filtret. För att
bevara filtermaterialets kapacitet och
undvika igensättning av filtermaterialet
kan en sedimentationsdamm anläggas
innan filtret där partiklar sedimenterar.
I Danmark testas även lamellfilter som
också förväntas kunna reducera mängden
partiklar och förhindra att filtret sätter
igen.

Vattnet efter Nybble fosfordamm leds genom ett filtermaterial som ska adsorbera löst fosfor. Forskningsprojekt
där KTH och SLU samarbetar. Foto: Pia Kynkäänniemi mars 2012.

Det finns en risk för att utfällt fosfor
frigörs när filtret åldras och pH och
kalciumkoncentrationen blir lägre. Filtret
ger därmed endast en temporär lagring av
fosfor.
När kalkfilter används ökar pH, ibland
upp till pH 12, vilket kan vara skadligt för akvatiska organismer och fiskar.
Beroende på filtrets storlek och vattendragets storlek så späds vattnet snabbt och
pH sänks igen. Om vattnet inte späds ut
ordentligt kan en liten damm anläggas
efter filtret.

Skötsel

Filtermaterialet måste bytas ofta, om det
blir 1 ton två gånger per år så medför det
hög materialåtgång. Ett filtermaterial i

en kassett är betydligt lättare att byta ut
och återföra till jordbruksmarken än ett
material som doseras direkt i vattendragen. Vid användning av en doserare måste
en fälla/barriär anläggas för att avskilja
det utfällda och aggregerade materialet på
ett ställe (sandfilter eller sedimentationsbassäng). Material inblandat i jordbäddar, försvårar byte av filtermaterialet och
återvinning till jordbruksmark försvåras.
Det fosforrika filtermaterialet kan återföras till åkermarken igen. Fosforinnehållet
i det mättade filtermaterialet, gödseleffekten och jordförbättringsförmågan
(strukturförbättrande effekter) undersöks
för närvarande. Ju effektivare fosforbindningsförmåga desto sämre tillgänglighet för växterna. I ett examensarbete på
SLU undersöktes fosforgödslingseffekten
av fyra filtermaterial. Resultaten visade
15

• Vilka åtgärder kan sättas in?
varken någon förbättring eller försämring
för skörden av korn, men undersökningsperioden var för kort (bara fem veckor)
för att man ska kunna dra några egentliga
slutsatser om fosforns tillgänglighet på
lång sikt. Kvarnström et al (2004) visade
att kalkmaterial som används på åkermark
blir tillgängligt för växter när vatten
tillförs via nederbörd. pH sjunker och
bindningen till kalcium sjunker.

Erfarenheter

Fosfor kan bindas till en fast matris, t
ex. kalcium-järnoxidgranuler. I lab är
bindningskapaciteten 10 g P/ kg granuler,
men det kräver att vattnet har kontakt
med kalcium-järnoxidgranulerna i minst
30 min. I praktiken är nog kapaciteten
hälften. I Finland har en anläggning
testats i två år och då har den lösta fosforn
minskat med 35-40% 8. Ju högre fosforkoncentration det är i vattnet desto mer
reduceras fosforhalten och pH ändras inte
nämnvärt.
Löst fosfor kan fällas ut genom att dosera
järnsulfat i ett dike. Det har testats i
Finland under vårfloden då mycket fosfor
transporteras. Järnsulfat är lättlösligt
men mycket surt så det är viktigt att inte
överdosera. Det optimala är att hitta ett
dike med hög fosforkoncentration utan
för höga vattenflöden. I finländska tester
brukar 1kg FeSO4 per 30 000-50 000
liter vatten fälla ut nästan allt löst fosfor.
Om totalfosfor och även partiklar ska fäl8
9

las ut krävs högre givor. Dosen justeras så
att pH minskar med 0.5 enheter i vattnet
nedströms. Ca 75% av den lösta fosforn
har kunnat fällas ut under vårfloden i de
tiotal diken där doserare är utplacerade.
Men i detta fall behandlas endast vårfloden så effekten på årsbasis blir lägre.
I Sverige pågår försök med Hyttsand,
Polonite och Filtralite P. Filtermaterialet
har placerats i brunnar i diken nedströms
små dammar, och fosforreningen varierar
mellan 19-49% beroende på materialet 9.

•

Liten andel mark som tas i anspråk

•

Ökar avskiljningen av löst fosfor

•

Kräver förmodligen en damm innan för att
inte sätta igen

•

Hög materialåtgång

•

Skötsel

•

Risk för pH-ökning som kan skada akvatiska organismer

•

Inget bidrag

Muntlig information, Risto Uusitalo, MTT Agrifood Research Finland
Ekstrand m fl. 2011. IVL Rapport B2001
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Dränering med kalkinblandning
i återfyllnaden
Artificiella ledningssystem i marken är i
många fall en nödvändighet för att kunna
bedriva jordbruk i vårt land. Sådana
system innebär också en möjlighet om de
behålls i gott skick. Eftersom fosfor framförallt adsorberas i matjorden (det skikt
man vänder med plogen, dvs. 0-23 cm)
kan höga fosforförluster ske om grundvattennivån når det fosforberikade matjordslagret. Genom en god dränering kommer
grundvattennivån att sänkas och vattnet
når inte det fosforrika matjordsskitet i
samma utsträckning som tidigare. I stället
kommer vattenöverskottet att dräneras
bort från fältet på större djup. Jämviktskoncentrationen för oorganisk fosfor
en meter under är betydligt lägre än i
matjorden vilket gör att fosforhalterna i
dräneringsvattnet blir lågt. Ytterligare en
reduktion av fosforförluster kan ske genom att man efter grävning för dränering
blandar återfyllnaden med ett reaktivt
material som strukturkalk (bränd eller
släckt kalk). Bränd eller släckt kalk ger en
jämn och effektiv infiltration och minskar
partikelkoncentrationen i vattnet.

genom erosion av dikeskanter som bidrar
med mycket uppslammat jordmaterial och
partikulärt fosfor. Att minska erosionen
från dikeskanterna är därför viktigt. Diken har en stor potential att fånga fosforn
om man kan sänka vattnets hastighet så
att jordpartiklar och bunden fosfor hinner
sjunka till botten. I områden med branta
dikeskanter och problem med erosion och
ras bör släntlutningen minskas. Förhållandet höjd:längd bör vara minst 1:1,5-210,
vilket innebär att ett dike som är 1 m djupt
bör vara minst 1,5-2 m brett. Dikeskanten
bör också vara gräsbevuxen och man bör
undvika att köra med traktor alltför nära
kanten så att slänten inte försvagas.

Tvåstegsdiken – utformning

Diken

Befintliga diken kan även göras om till
tvåstegsdiken genom att man gräver ut
dikesfåran i två plan (Figur 8). Mittfårans
botten lämnas orörd, medan dikeskanterna utvidgas till en gräsbevuxen terrass
40-60 cm högre än mittfårans botten10.
Vilken nivå terrassen ligger på beror på
jordmån och strandväxtligheten i allmänhet. Bredden på terrassen ska vara 2-4
× bredden av den befintliga mittfåran. I
USA, där tvåstegsdiken har använts som
åtgärd har man gjort botten lika bred som
terrassen, vilket medför att erosionsrisken
i själva mittfåran minskar.

I odlingsområden leder diken bort vatten
och näringsämnen som förlorats från fälten. Diken utgör även en källa till fosfor

Terrassen minskar underhållsbehovet av
diket och stabiliserar dikeskanten, vilket
minskar risken för skred och erosion från

10

Naturvårdsverkets Handbok 2009:5. Markavvattning och rensning.
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• Vilka åtgärder kan sättas in?
Normalflöde

Erfarenheter

Högflöde

•

Stabiliserar dikeskanten och minskar
erosionen

•

Ökar fosforavskiljningen, och även
kväveavskiljningen

•

Minskar risken för att intilliggande åkrar
översvämmas

•

Minskat underhåll av diket

•

Gynnar den biologiska mångfalden

•

Man kommer eventuellt få en
skötselersättning

•

Krävs att gräset klipps minst en gång per år

Figur 8. Ett tvåstegsdike, med det befintliga diket i
mitten och två gräsbevuxna terrasser på ömse sidor.

dessa. Syftet med terrasserna är att diket
ska klara höga flöden utan att översvämmas – det blir helt enkelt en större volym
vatten som kan hållas kvar i diket även
under högflöden. Den största transporten
av näring sker just under höga flöden,
och ett tvåstegsdike kan bidra till att
fånga näringen dels genom att vattenflödet minskas vilket gör att fosfor bunden
till partiklar hinner sjunka till botten,
och dels genom att gräset som växer på
terrasserna minskar erosion av dikeskanterna. Det sker ingen återförsel av jord
och fosfor, men stabiliseringen förhindrar vidaretransport av jordpartiklar och
fosfor till sjöar. Man har bara en kort tids
11

erfarenhet av tvåstegsdiken och vet inte
hur de förändras med tiden. Man bör
dock räkna med att man så småningom
måste rensa bort material som sedimenterat på terrassen och fördjupa djupdelen
igen. Tvåstegsdiken minskar underhållet av diket men det krävs att gräset
klipps minst en gång per år. Kväve kan
också reduceras genom växternas upptag
och denitrifikation i sedimenten. Den
biologiska mångfalden gynnas eftersom
mittfåran blir smalare och då torkar inte
diket ut under sommaren vilket medför
att vattenlevande djur överlever.

I Sverige har tvåstegsdiken nyligen börjat
anläggas och därmed finns inga resultat
på effektiviteten än. I USA däremot har
man undersökt tvåstegsdiken, och effektiviteten beror på markförhållanden
uppströms, hur bred terrass som byggs
och på vilken höjd över mittfåran man
placerar den. Studierna i USA har visat att
dikena minskade transporten av partiklar
med 10-60%, fosfor med 10-40% och
kväve 1-40%. Vattenkapaciteten, det vill
säga hur stor volym vatten som kan hållas
i diket, ökade med 25-100%, vilket ledde
till färre översvämningar.
För att möjliggöra en liten jämförelse av de
tre åtgärderna har några viktiga aspekter
sammanfattas i tabellen nedan (tabell 1).

Dammar
Stabiliserar dikeskanten & minskar erosion

Filter

√

√
√

Minskar underhåll av diket
Minskar riks för att intilliggande åkrar
översvämmas
Retention: Fosfor
Kväve

tvåstegsdiken

√
√ (25–45%)
√ (3–25%)

√
√ (19–49%)

√ (10–40%)
√ (1–40%)

Gynnar biologiska mångfalden

√

√

Ersättning: Anlägning
		Skötsel

√
√

Kommer?
Kommer?

Återförsel av fosfor

√

√

Nej, men minskar erosion

Mark tas i anspråk

Mycket

Lite

Lite

Grävning

√

√

√

Skötsel

Klippning. gräva ur sediment

Byta filter

Klippning. gräva ur sediment

Sarvilinna m fl. 2009. Skötsel av bäckar på jordbruksområden.
Sammanfattning av de tre åtgärderna dammar, filter och tvåstegsdiken.
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VAR SKA ÅTGÄRDERNA SÄTTAS IN?

Fosfordammar
Fosfordammar renar mer fosfor om de
placeras där det är höga fosforkoncentrationer i vattnet.
• Fosfordammar ska därför placeras högt
upp i tillrinningsområdet, nära fält med
höga fosforförluster.

Möjlig placering av Fosfordamm

Filter kan placeras i brunnen

•

Tillrinningsområdet ska domineras av
jordbruksmark.

•

Höga fosforförluster är det från
erosionskänsliga jordar som ler och mjäla
och från marker med höga fosfortal.

Djurhagar

Erosionsproblem? Tvåstegsdiken!

Om man kan placera dammen mitt i det
öppna dike som man vill rena så ger det
mindre grävningsarbeten och lägre kostnad.
Ett annat alternativ är att öppna en samlingskulvert och leda in vattnet i dammen. Det är
viktigt att anpassa formen till landskapet och
på det sättet kan mindre mark tas i anspråk.
Om ytan är liten kan dammen böjs av och
göra dammen bågformad så att vattnet leds
en längre väg för att uppnå bästa funktion.
Att anlägga en damm vid sidan om åfåran
och pumpa över vatten är oftast inte att
rekommendera. Detta på grund av att en stor
del av den årliga transporten av partiklar och
fosfor hänger samman med höga flöden och
det krävs mycket stora och kostsamma pumpaggregat för att hinna pumpa över detta
vatten till en damm vid sidan om åfåran.

mar. Det är bättre om det är en andel löst
fosfor då filtret mestadels renar löst fosfor.
Det ska även finnas plats för en sedimentationsdamm innan filtret så att större
partiklar kan sedimentera innan de når
filtret och riskera igensättning.
Av praktiska skäl är det generellt lättare
att placera filter i täckta än öppna diken,
genom att sätta ner filtermaterialet i kassetter i utloppet av dräneringsröret.
Det är viktigt att vattnet flödar jämnt
över filtret så att kanalbildning undviks.
Detta kan uppnås genom att leda in en
delmängd av vattnet till filtret, eller leda
bort en del av vattnet vid höga flöden.

Tvåstegsdiken
Diken som är lämpliga att göra om till
tvåstegsdiken är diken som:
• ligger i intensiva jordbruksområden
med mycket partikeltransport
•

visar tecken på instabilitet, d v s skred
och erosion

•

svämmar över vid måttliga till höga flöden

•

har litet avstånd mellan botten och
markytan

•

är uträtade och saknar trädvegetation

•

inte påverkas i stor utsträckning av
nedströms dämmande sektion

•

ligger uppströms recipienter som är
känsliga för näringsämnen

•

är åtminstone 800m långt

Fosforfilter
Figur 9. Förslag på placering av åtgärder i landskapet. Den gröna streckade linjen representerar vattendelaren.
Jordbruksmark på lerjord och djurhagar är exempel på områden där P-AL-talen kan bli höga, och det är därför
där man bör vidta åtgärder för att minska fosfortransporten. Bilden av kalkfiltret i brunnen ingår i Svärtaåprojektet i Nyköping. Foto: Pia Kynkäänniemi och Karin Johannesson.
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Även filter är mer effektiva där det är
hög fosforkoncentration i vattnet, därför
gäller samma kriterier som för fosfordam-
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BIDRAG OCH STÖD

HUR GÅR JAG TILLVÄGA OM JAG VILL ANLÄGGA EN FOSFORDAMM?

Fosforfilter & tvåstegsdiken
I nuläget finns inga stöd i landsbygdsprogrammet för anläggning av tvåstegsdike
eller installering av filter. Tvåstegsdiken
kan eventuellt ingå i det som idag kallas
specialinsatser, men här gör Länsstyrelsen
bedömning och prioritering.
Inför nästa landsbygdsprogram finns
tvåstegsdiken inkluderade som åtgärd,
och förslaget är att man ska kunna få både
anläggnings- och skötselstöd. Ersättningen ska baseras på arealen som tas i
anspråk, och man kan få ersättning för t
ex grävningsarbete.

Fosfordammar
Du kan söka stöd för anläggning av
fosfordamm om du är markägare, lantbrukare eller om du t ex företräder en organisation eller förening. Du kan få stöd
för 90% av dina anläggningskostnader.
Stödet baseras på dammens yta, och är i
nuläget max 300 000 kr/ha. Det finns ett
förslag på skötselstöd för fosfordammar
- likt det som i nuläget finns för vanliga
våtmarker. Man ska få mer stöd för en
våtmark om den ligger inom ett område
med hög belastning av kväve eller fosfor
och om man utformar sin våtmark så att
den gynnar biologisk mångfald.
22

Kriterier för att få anläggningsstöd
för fosfordammar från Länsstyrelsen.
•

Dammen ska ha möjlighet till sedimentation. Den ska vara djup vid inloppet och
grund vid utloppet.

•

Dammen ska vara anlagd i ren jordbruksbygd, och det ska vara hög
näringsbelastning

•

Ju större avrinningsområde desto bättre

•

Huvudsyftet med dammen kan ej vara
biologisk mångfald som med vanliga
våtmarker, utan det är funktionen som
näringsfälla som är syftet

Länsstyrelsen kan ge inledande råd
kring juridiken, så börja alltid med att
prata med Länsstyrelsen. Det finns också
konsulter (däribland Jordbruksverkets vattenenhet) som kan bistå med hjälp kring
juridiken och ansökningshandlingar.

1. Anmälan till Länsstyrelsen
om vattenverksamhet
I det allra första skedet, vid den första
kontakten, vilket kallas intresseanmälan,
behöver Länsstyrelsen uppgifter om:
• Tänkt placering
•

Dammens storlek och djup

•

Tillrinningsområdets storlek

•

Andel åker i tillrinningsområdet .

Dessutom behöver du fylla i och lämna in
blanketten Anmälan om vattenverksamhet.
Så fort det sker en grävning eller anläggning i ett vattenområde räknas det som
vattenverksamhet, och då krävs det att
man gör en anmälan till Länsstyrelsen
eller en tillståndsansökan hos Mark- och
miljödomstolen. Om du ska anlägga en
damm där dammens yta överstiger 5 ha så
behöver du söka tillstånd hos Mark- och

miljödomstolen. Fosfordammar är per
definition små, så därför kan man med
största säkerhet säga att du ska skicka en
anmälan till Länsstyrelsen.
Om det finns ett dikningsföretag och du
vill gräva inom dess område så måste du
alltid ansöka om tillstånd. Många diken
ingår i dikningsföretag och då måste man
ha tillstånd, dels från Mark- och miljödomstolen, dels från övriga delägare i
företaget att genomföra åtgärden. Även
om det berörda dikningsföretaget är äldre
och inaktivt så gäller det fortfarande.
För att det ska upphöra att gälla krävs en
omprövning eller att dikningsföretaget
upphävs i domstol.
Både fosfordammar, tvåstegsdiken och
filter anläggs förslagsvis i redan befintliga
öppna diken, vilket kan komma i konflikt
med biotopskyddet. Beroende på hur
diket påverkas görs en bedömning om
det krävs dispens från biotopskyddet eller
inte. Det är Länsstyrelsen som hanterar
denna fråga.

Som avslutning kan man konstatera
att vattenjuridiken är snårig, så ta
alltid kontakt med Länsstyrelsen tidigt
i planeringen för att få hjälp med att
reda ut vad som gäller i just ditt fall!
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2. Besked om tillstånd eller avslag
för din anläggning från Länsstyrelsen
Du kommer att få besked om tillstånd
eller avslag för din anläggning från Länsstyrelsen. En anledning till att man får
avslag kan vara att man inte har placerat
dammen på ett optimalt ställe, så att den
kanske kommer att ta emot vatten från
huvudsakligen skogsmark. Om du har
fått tillstånd gå vidare till nästa punkt.

3. Ta kontakt med våtmarkskonsult
eller rådgivare
Ta kontakt med en våtmarkskonsult eller
rådgivare, för att få hjälp med utformning,
placering och kostnadsberäkning. Greppa
Näringen erbjuder gratis rådgivning och
ofta har Länsstyrelsen en lista på våtmarkskonsulter runt om i landet som kan hjälpa
till med ritningar för grävarbetet.
Våtmarkskonsulten kan hjälpa till med:
• Markavvägning. Avvägningen är viktig för att bestämma marknivån utmed
diket, i dikesbotten och vattennivåer
för att klargöra hur marken lutar och
vattnet rinner.
•
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Utformning. Våtmarkskonsulten kan
med hjälp av avvägningen utforma

en damm som inte dämmer området uppströms. Det är viktigt att gå
igenom med konsulten att det är en
fosfordamm som ska anläggas och följa
rekommenderad utformning enligt
kapitlet Fosfordammar - utformning
ovan.
•

Placering

•

Kostnadsberäkning

4. Ansökan om ersättning
Skicka in en ansökan om ersättning för
utvald miljö – miljöinvestering till Länsstyrelsen (blanketten Ansökan för utvald
miljö – miljöinvesteringar enligt faktiska
kostnader finns på Länsstyrelsens hemsida).
Ansökan ska innehålla:
• Projektplan
•

Karta över området

•

Budget

•

Finansieringsplan.

5. Fältbesök och beslut om ersättning
Länsstyrelsen behandlar din ansökan.
Detta kan ta ganska lång tid, från sex
månader till över ett år. Om ditt projekt
bedöms vara aktuellt för ett bidrag så gör
handläggaren ett besök i fält tillsammans
med dig. Länsstyrelsen fattar sedan beslut
om du får ersättning eller ej.

6. Kontakta en entreprenör för
att utföra grävarbetet
Länsstyrelsen har listor på aktiva entreprenörer, det bästa är att prata med
markägare i närheten som har anlagt
dammar eller våtmarker som kan ge
tips på bra entreprenör. Det är viktigt
att få entreprenören att förstå vad syftet
med fosfordammen är och att gå igenom
ritningen ordentligt tillsammans. Det är
viktigt att botten är plan och att de olika
delarna i dammen har rätt djup för att
undvika kanalisering och uppnå önskad
sedimentering och växtetablering. Om
det blir några oklarheter under arbetets
gång ska markägaren och våtmarkskonsulten kontaktas och rådfrågas.

7. Kontakta Länsstyrelsen
för Slutbesiktning
När grävningen är färdig, kontakta
Länsstyrelsen igen – de kommer då ut
i fält och gör en slutbesiktning då man
kontrollerar
• om projektplanen följts
•

den slutgiltiga arean av dammen

•

om objektet är godkänt

Vid en slutbesiktning bör handläggare
från Länsstyrelsen, utöver rutinerna
beskrivna ovan, även kontrollera
•

vattendjupet: att det verkligen finns en
djupdel som följs av en grundare del

•

inlopp/utlopp

•

trösklar och vallar - håller de för höga
flöden?

•

finns erosionsskydd? Det kan t ex vara
krossad sten, kokosmattor eller insått
gräs

Hos Länsstyrelsen finns mer utförliga
instruktioner om hur man skriver sin
ansökan.
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AVSLUTNING
Idé! Jag vill anlägga
en fosfordamm eller
ett tvåstegsdike!

Skicka in intresseanmälan
till Länsstyrelsen.
Ha med uppgifter om:
• Placering
• Storlek
• Andel åker i
tillrinningsområdet
• Planerat djup

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen.
Ansökan ska bland annat innehålla:
• Projektplan
• Karta över området
• Budget
• Finansieringsplan
Hos din Länsstyrelse finns mer utförliga
instruktioner om vad som ska vara med
i ansökan.

Besked från Länsstyrelsen
Om du får ersättning eller ej

Skicka in blanketten
Anmälan om vattenverksamhet
till Länsstyrelsen

Besked från Länsstyrelsen
om tillstånd eller avslag för din
anläggning

Kontakta konsult eller rådgivare.
för att få hjälp med:
• Markavvägning
• Utformning
• Placering
Greppa Näringen
• Kostnadsberäkning
erbjuder gratis
rådgivning!

Kontakta entrepenör
för grävarbete

Kontakta Länsstyrelsen
för en slutbesiktning

Ansök om utbetalning av
anläggningsstöd hos Länsstyrelsen

8. Ansök om ersättning
från Länsstyrelsen
När slutbesiktningen är gjord och din
fosfordamm är godkänd kan du ansöka
om utbetalning av anläggningsstödet
(blanketten Ansökan – utbetalning av
ersättning för miljöinvestering enligt
faktiska kostnader finns på Länsstyrelsens
hemsida). Tänk på att spara alla kvitton!
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9. Skötsel

Avslutningsvis vill vi även poängtera
att en del av de föreslagna åtgärderna, i
denna broschyr har flera positiva effekter
än att enbart fånga fosfor! Både fosfordammar och tvåstegsdiken skapar nya och
varierande habitat för insekter, amfibier
och fåglar. Man får alltså en ökad biologisk mångfald på köpet! Växtmångfalden
ökar också, och med både över- och undervattensvegetation skapas förhållanden
som passar bakterier som arbetar med att
ta bort kväve från vattnet. Fosfordammar
och tvåstegsdiken kan alltså fånga och ta
bort både fosfor och kväve!
Dessutom kan både fosfordammar och
tvåstegsdiken minska risken för översvämning i ditt område, genom att
fungera som vattenmagasin. Eftersom
kanterna är flacka minskar även risken för
erosion.
En fosfordamm gynnar den biologiska
mångfalden och blir habitat för många olika
slags våtmarksväxter, salamandrar och grodor.
Foto: Pia Kynkäänniemi.

Fosfordammen ska skötas i minst 10 år
efter slutbesiktningen. Det ska komma ett
skötselstöd för fosfordammar, liknande
det som finns för våtmarker, men i nuläget är det inte fastställt hur stort detta stöd
kommer att bli. Du kommer att kunna
ansöka om skötselstöd hos Länsstyrelsen.
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