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SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan 

IVL, SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med syftet att långsiktigt 

samla och utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärds-

arbete inom olika områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av ex-

pertstöd för Sveriges internationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, 

avfall samt farliga ämnen. Målsättningen med SMED-samarbetet är främst att utveckla och 

driva nationella emissionsdatabaser, och att tillhandahålla olika tjänster relaterade till 

dessa för nationella, regionala och lokala myndigheter, luft- och vattenvårdsförbund, när-

ingsliv m fl. Mer information finns på SMEDs hemsida www.smed.se. 
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Förord 
En viktig uppgift för SMED (Svenska MiljöEmissionsData) är att beräkna närings-
ämnestransporten från Sverige till omgivande hav inför rapporteringarna till 
HELCOM:s Pollution Load Compilation. SMED är ett konsortium bestående av 
IVL, SLU, SCB och SMHI. Detta projekt är ett av en rad utvecklingsprojekt inom 
olika områden som syftar till att förbättra indata eller beräkningsmetodiken inför 
kommande PLC6-beräkningar. Projektledare har varit Faruk Djodjic (SLU), som 
också tillsammans med Jakob Nisell (SLU) har utfört analyser av olika interpole-
ringsmetoder och tagit fram en ny jordartskarta. Maja Brandt (SMHI) har utvärde-
rat betydelsen av erhållna resultat för beräkningar av näringsämnesbelastningen, 
genom tillämpning av ny jordartsfördelning i belastningsberäkningen. Mats Söder-
ström (SLU) har utfört validering av den nyframtagna kartan mot ett oberoende 
dataset från AnalyCen Nordic AB.  
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Sammanfattning 
Jordarten har en betydande roll för nivåer av näringsläckage från åkermarken. 
Därmed skapar en pålitlig kartläggning av jordartsfördelningen förutsättningar för 
trovärdiga beräkningar av näringsämnesförluster från åkermark. Eftersom det finns 
påtalade brister i den existerande jordartskartan både vad det gäller upplösningen 
och precisionen testades inom detta projekt möjligheter att förbättra den existeran-
de kartan samt att validera och verifiera interpoleringsresultat. Skåne användes som 
studieområde för testning av olika metoder att förbättra den existerande kartan. 

Det visades att de data som står till grund för jordartskartan har ett antal brister 
som i sin tur kraftigt påverkar möjligheterna att använda vissa beprövade geostatis-
tiska metoder. De två viktigaste bristerna är att punkternas täthet är låg samt att 
deras geografiska läge inte är precist fasställt utan att positionen av en majoritet av 
punkterna bestäms av avrundade koordinater. Detta gör att geostatistikens huvud-
antagande, att värdena blir mer lika med minskat avstånd mellan provpunkterna, 
inte uppfylls, och interpoleringsresultaten blir otillfredsställande. 

Med hänsyn till ovan nämnda bristfälligheter samt till det faktum att interpole-
ring av texturpartiklar ändå är en omväg för att ta fram en jordartskarta, testades i 
detta projekt en annan metod där jordarten i de icke-provtagna punkterna bestäm-
des utifrån jordarten i den närmaste provtagna punkten, med SGU:s lokala karta 
som styrande för avgränsningar mellan olika jordartsgrupper.  

Den framtagna kartan jämfördes med den existerande kartan och validerades 
mot tre oberoende dataset. Huvudslutsatsen av utförda valideringar är att den ny-
framtagna kartan förbättrar upplösningen (kartan innehåller fler jordarter) medan 
noggrannheten i bestämningen inte blir sämre jämfört med den existerande jord-
artskartan. Övriga fördelar är att den nyframtagna kartan bättre återspeglar de bak-
omliggande punkterna samt att punkternas täthet återspeglas bättre. Dessutom är 
övergångarna mellan olika jordarter mer naturliga eftersom de styrs av SGU:s loka-
la jordartskarta.  

Effekten på kväve- och fosforbelastningen av en ändrad jordartskarta för Skåne 
har testats med hjälp av HBV-NP modellkörningar. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att effekterna blir mer tydliga för fosfor än för kväve. Samtidigt är effek-
terna tydligare lokalt än regionalt, och den partikulära fosforn påverkas i högre 
utsträckning än den lösta fosforn. 

Den nyframtagna metodiken är tämligen enkel och kan tillämpas för hela Sve-
rige, förutsatt att vissa villkor uppfylls.  
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Summary 
Soil type has an important role for nutrient losses from arable land. A reliable soil 
map is therefore a precondition for reliable estimations of nutrient losses. The ex-
isting soil type map has several shortcomings regarding both resolution and preci-
sion. Possibilities to improve the existing soil map were studied in this project 
simultaneously with attempts to validate the interpolation results with independent 
data sets. The study area was Skåne. 

The point data used for interpolation showed number of shortcomings which 
limit possibilities to use common geostatistic methods. Main problems are related 
to low point density and lack of exact position coordinates. Thereby the main as-
sumption that the points close to each other are more similar is not fulfilled and the 
interpolation results become inadequate. Additionally, the main objective of the 
project was calculation of new soil map and separate interpolation of values repre-
senting percentage of certain soil particles is a long way around which includes 
unnecessary complications.  

Therefore a new method was applied where the soil type in non-sampled points 
was approximated from the value in the nearest sampled points, but with considera-
tion taken to the local soil maps from Geological Survey of Sweden (SGU).    

New soil map was compared to the existing map and a validation against three 
independent data set was also performed. The main conclusion is that more soil 
types are identified in the new soil map (i.e. higher resolution is achieved) whereas 
the precision in soil type determination in non-sampled points is similar to the 
precision of the old map. New soil map corresponds also better to underlying point 
data and has a smoother and more natural transition between different soil types. 

The effects of changed soil map on nitrogen and phosphorus loads have been 
estimated with HBV-NP model. The effects were higher for phosphorus then for 
nitrogen. The effects were more pronounced for particulate phosphor then for the 
dissolved phase. The local applications showed higher differences than the model 
runs on regional level.  

The suggested method is simple and can be applied on national lever with due 
consideration to certain issues regarding data availability and regional differences 
within Sweden.  
 



 

 7 

Bakgrund 
Beräkningarna av näringsämnesbelastningen från jordbruksmark är baserade på 
typhalter som är framtagna med SOILNDB- och ICECREAMDB-modeller. Jordar-
tens betydelse i dessa modeller är stor och jordarten är en av de känsligaste fakto-
rerna för beräkningen av typhalter för både kväve (N) och fosfor (P). En tillförlitlig 
skattning av jordartsfördelningen är därmed den viktigaste förutsättningen för en 
bra tillämpning av typhalter inom PLC-beräkningar. Den befintliga jordartskartan 
grundas på 3034 matjordsprover analyserade under en inventering av miljötillstån-
det i svensk åkermark. Interpoleringen utfördes med metoden ”Inverse distance to a 
power” där värden beräknades i 10 x 10 km stora rutor (Eriksson m.fl., 1999).  

En ny provtagning utfördes nyligen där ca 1000 nya punkter insamlades och 
analyser och sammanställning av dessa punkter utökar den databas som kan använ-
das för beräkningar av en ny jordartskarta. Dessutom finns det ett antal andra data-
källor som kan användas för att förbättra jordartskartan, som till exempel ”Studier 
av markprofiler i svensk åkermark” (Wiklert m.fl., 1983a och 1983b), SGU:s jord-
artskarta och eventuellt regionala och lokala data från länsstyrelsernas lantbruksen-
heter. Alla dessa data kan användas för att förbättra den befintliga jordartskartan 
och/eller för att validera den metodik som används för att erhålla heltäckande skikt 
från punktdata.  

Ett antal geostatistiska metoder används i dag för att interpolera punktdata för 
att få heltäckande skikt för utvalda markegenskaper (spline, inverse distance 
weighting, kriging). Kriging är den metod som används mest och ett flertal subme-
toder har utvecklats för att interpolera data beroende av tillgängliga indata (t.ex. 
universal kriging, cokriging, regression kriging och kriging with external drift). 
Med dessa metoder kan man ta hänsyn till övriga faktorer som påverkar jordarts-
fördelningen, som till exempel topografiska egenskaper (lutning, topografiskt in-
dex), geologi och markanvändning och verifiera och validera erhållna resultat ge-
nom att jämföra dem med ett oberoende dataset. 
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Syfte 
 
Syftet med projektet var att identifiera, testa och verifiera lämpliga metoder för 
interpolering av punktdata gällande markegenskaper, för att få tillförlitliga heltäck-
ande skikt med jordartsfördelning. Dessutom har betydelsen av erhållna resultat för 
beräkningar av näringsämnesbelastningen utvärderats, genom tillämpning av ny 
jordartsfördelning i belastningsberäkningen och jämförelser mellan metoder och 
mätdata.  

Utgående från dessa resultat ska ett förslag tas fram till hur jordartsfördelning-
en kan förbättras i nationell skala. 
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Datainsamling, bearbetning och 
interpolering 
Data som ska användas för interpolering i detta projekt har sitt ursprung i arbetet 
med inventeringen av miljötillståndet i Svensk åkermark, som utfördes av SLU och 
SCB på uppdrag av Naturvårdsverket och Jordbruksverket (Eriksson m.fl., 1999). 
Det finns ca 3100 äldre prover från första provtagningstillfället som beskrivs i ovan 
nämnda rapport. Sedan dess har ytterligare prover tagits och de analyseras fortlö-
pande. Fram till december 2008 erhölls data från sammanlagt 5209 punkter (figur 
1 a). Tyvärr finns det inte texturanalyser för alla dessa punkter. Bearbetning av data 
resulterade i sammanlagt 3580 punkter med texturdata (figur 1b). Vidare analys 
visade att erhållna data projicerades med avrundade koordinatvärden (avrundade 
till 1000 m) vilket skapar en felkälla för de geostatistiska analyserna. Vidare efter-
forskning visade att det inte finns exakta koordinater för de flesta av dessa punkter. 
Enbart 359 punkter (figur 1c) hade uppgifter om både textur och exakta koordina-
ter. 
 
 

 
Figur 1. Sverigekarta med a) alla tillgängliga punkter (5209), b) punkter med utförda texturanaly-
ser (3580) samt c) punkter med utförda texturanalyser och existerande exakta koordinater (359). 

 
Förutom sammanställningen av ovan nämnda data letades även efter andra data 
som kan användas i projektet. Således hittades data från SGU där det har gjorts en 
texturbestämning i matjordsproverna. Sammanlagt finns det värden från 230 mät-
punkter. Vidare undersöktes om dessa data är kompatibla med data från inventer-
ingen av miljötillståndet i svensk åkermark genom att jämföra medelhalter av ler 
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grupperade för varje kategori av SGU:s jordart (figur 2). Resultatet visar att dessa 
två datakällor är jämförbara och därmed kan SGU:s data användas som valide-
ringsdata för interpoleringsresultat. Det är också värt att notera att jordarterna i 
figur 2 kan grupperas i tre grupper efter deras lerhalt. Första gruppen omfattar de 
grövre jordarterna som ”Isälvssediment” och ”Morän, lerfri”. Andra gruppen består 
av ”Morän, lerig” och ”Morängrovlera”. Slutligen, den tredje gruppen består av 
”Lera” och ”Moränfinlera”. 
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Figur 2. Jämförelse av medelhalter av ler från två olika dataset (SGU:s data och data från inven-
teringen av miljötillståndet i svensk åkermark) grupperade efter SGU:s jordarter. 

 
Vidare utnyttjades, genom Mats Söderström från SLU i Skara, data från ett stort 
antal jordanalyser som utfördes av AnalyCen Nordic AB i samband med markkar-
tering där provpunkterna positionerats med GPS (Söderström, 2008). I denna data-
bas finns över 200 000 jordanalysresultat av vilka två tredjedelar kommer från 
Skåne. Även dessa data användes som valideringsdata inom vårt projekt.  
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Identifiering av lämpligt  
studieområde 
Projektet startades med identifiering av ett studieområde som är lämpligt för både 
studier av jordartsfördelningen och dess effekter på belastningsberäkningar. Enligt 
projektplanen ligger fokus på ett huvudavrinningsområde där det finns ett antal 
kalibreringspunkter för vattenflöde och vattenkemi, variation i jordarter och sedan 
tidigare observerade problem att kalibrera och validera våra modeller med befintlig 
jordartskarta.  

Tidigt under arbetets gång identifierades kriterier för urval av lämpliga studie-
områden. Följande huvudkriterier användes: 

1) Antal punkter i huvudavrinningsområdet i förhållande dels till dess tota-
la area dels till dess åkermarksareal. 

2) Tillgång till bra mätserier på avrinningen och vattenkemin. 
3) Jordarternas homogenitet i området, där områden med alltför homogena 

jordarter ansågs ge lite ny information. 
4)  Andelen sjöar bör vara låg för att undvika att effekterna på belastningen 

blir små på grund av att retention döljer effekterna av ändrad jordarts-
fördelning.  

I tabell 1 visas en sammanställning av några av ovan nämnda kriterier. Utifrån 
denna analys identifierades tre intressanta områden: Motala ström, Kävlingeån och 
Kustzon 089090 (figur 3). 
 

Tabell 1. Antal punkter med texturdata i förhållande till total areal och åkermarksareal i 
huvudavrinningsområdena. 

Antal Huvudaro Areal  Åkerareal Punkter   Punkter per  
Punkter   km2 km2   per km2  km2 åkermark 
662 Norrström 22650 4259.2  0.02923  0,15543 
495 Göta älv  50229 5193.4  0.00985  0,09531 
254 Motala  15481 2915  0.01641  0,08714 
113 Kävlingeån 1204 813  0.09385  0,13899 
100 Nyköpingsån 3632 637.5  0.02753  0,15686 
93 Helgeå  4749 945.3  0.01958  0,09838 
85 Rönneå  1897 576  0.04481  0,14757 
77 Kustzon 089090 878 645.1  0.08770  0,11936 
70 Dalälven  28954 832.3  0.00242  0,08410 
58 Lagan  6452 691.6  0.00899  0,08386 
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Figur 3. Lämpliga studieområden 

Med tanke på ovan nämnda brister i data (avrundade koordinater) och befintliga 
valideringsdata framstår Skåne som det bästa alternativet att arbeta vidare med. 
Eftersom det fanns bra data för hela Skåne valde vi att arbeta med Skåne i sin hel-
het istället för att arbeta med ovan nämnda avrinningsområden.  
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Tillämpningar av geostatistiken för 
jordartskartering  
Projektet fortsatte med en litteraturstudie av tillämpningar av olika geostatistiska 
metoder för att interpolera jordartsinformation från punktdata till heltäckande skikt. 
Syftet var att välja ut de geostatistiska metoder som är mest lämpliga utifrån pro-
jektets syfte, tillgängliga data och skala (regional och nationell). Utifrån dessa 
kriterier utfördes en litteraturstudie samtidigt med datainsamlingen för att kunna 
säkra tillämpningen av valda metoder med det dataunderlag som finns. Tillgången 
till data styrde även identifieringen av ett lämpligt studieområde.  

Den nuvarande jordartskartan (figur 4) framtogs enligt Jan Eriksson (personligt 
meddelande) på följande sätt: ”De interpolerade kartorna framställdes med pro-
grammet Surfer for Windows, version 6 från Golden Software, Inc. Interpoleringen 
utfördes med metoden ’Inverse distance to a power’ (Golden Software, 1996). Vid 
interpoleringen beräknades värden i 10 x 10 km stora rutor. Värdet i varje ruta 
beräknades från värdena i omgivande provpunkter. Sökradien sattes till 15-25 km 
och minimi- och maximiantalet punkter för beräkning sattes till 2 respektive 8. 
Med den använda metoden viktas varje provpunkts bidrag så att dess betydelse 
avtar med avståndet till den punkt vars värde ska beräknas. Vid framställningen av 
jordartskartorna beräknades interpolerade värden i 10 x 10 km stora rutor separat 
för varje kornstorleksfraktion. Från dessa data lästes sedan medeljordarten i rutan 
ut och prickades på kartan”. Således användes en av de vanligaste metoderna för 
interpolering där enkel avståndsviktning nyttjades för att beräkna ett värde för ej 
provtagna platser. 
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Figur 4. Jordartskarta för åkermark, baserad på Eriksson m.fl., 1999. 
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Geostatistiska analyser  
och kriging 
Inom geostatistiken har man utvecklat en metod för att statistiskt kunna interpolera 
kontinuerliga variabler. I metoden antas att den rumsliga variationen är komplex 
och att den bör behandlas som en stokastisk variabel, det vill säga en statistisk 
slumpvariabel (Eklundh, 2000). Således blir viktningen mer sofistikerad jämfört 
med den enkla avståndsviktningen eftersom viktningen bestäms av utseendet på det 
framräknade semivariogrammet (Söderström, 2008). Kriging är en interpolations-
metod som bygger på semivariogrammet. I semivariogrammet plottas semivarian-
sen mot avståndet (h) och därmed erhålls värdefull information om den rumsliga 
autokorrelationen för den studerade variabeln. Semivariogrammet kan också visa 
om en interpolation är meningsfull. Om underlagsdata visar att värdena inte blir 
mer lika med minskat avstånd mellan provpunkterna finns det inget underlag för en 
lyckad interpolering. Analyser av befintliga data visade klart att den glesa provtag-
ningen begränsar möjligheterna att använda kriging som meningsfull interpole-
ringsmetod. Figur 5 visar semivariogrammet för alla punkter med exakta koordina-
ter i Skåne med lerhalt som den undersökta variabeln. Sambandet är svagt, med 
hög andel av den uppmätta variationen som inte kan förklaras av mätdata (en hög 
”nugget”), vilket kan förklaras med en gles provtagning. 
 

 
Figur 5. Semivariogram för alla punkter med exakta koordinater i Skåne med lerhalt som den 
undersökta variabeln. 
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Regression kriging 
Regression kriging är en rumslig interpoleringsteknik som kombinerar regression 
av en beroende variabel (t.ex. lerhalt) mot en eller flera andra hjälpvariabler som 
till exempel olika markyteparametrar (höjd över havet, lutning, topografiskt index 
m.m.) eller andra tematiska kartor, med kriging av regressionsresidualer (Hengl 
m.fl., 2007). Vi har testat ett stort antal variabler för att försöka hitta regressions-
samband med olika partikelfraktioner men statistisk signifikans av framräknade 
samband är svag och svår att tillämpa i flera huvudområden. Ett exempel ges i 
figur 6 där lerhalt plottades mot höjd över havet för alla punkter för Motala ströms 
avrinningsområde. Sambandet är signifikant men ganska svagt och osäkert efter-
som det inte finns exakta koordinater för punktdata. Dock är det lätt att dra slutsat-
sen att i Motala ströms avrinningsområde förekommer leriga jordar (<15 procent 
ler) sällan i områden som ligger mer än 150 m över havet. 

 
Figur 6. Regressionssamband mellan höjd över havet och lerhalt i Motala ströms  
avrinningsområde. 

 
Kriging kombinerad med tematiska  
hjälpvariabler 
Denna metod är ganska lik regression kriging men här används inte regressions-
samband utan medelvärdet av en variabel inom en given kategori av en tematisk 
karta och sedan genomförs kriging av residualer (Liu m.fl., 2006). Ett bra exempel 
på detta kan vara att använda SGU:s lokala jordartskartor (1:50 000 till 1:100 000) 
och bilda medelvärden av t.ex. lerhalt från punktvis data för var och en av SGU:s 
jordarter och sedan utföra kriging på residualerna. Först gjordes en analys om re-
sultatet visar signifikanta skillnader i den studerade variabeln (lerhalt) mellan olika 
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SGU-jordarter. Resultatet av ANOVA analyser (variansanalys mellan flera olika 
grupper) visade att skillnaderna är signifikanta (figur 7). 
 

 
Figur 7. Lerhalt (medel och standarddeviation) för alla punkter inom en viss SGU-jordart, samt 
efterföljande gruppering av jordarterna i jordartsgrupper. 

 
Eftersom det fanns få punkter inom vissa av SGU:s jordarter, och det samtidigt var 
små skillnader mellan vissa jordarter, utfördes en gruppering av SGU:s jordarter 
enligt figur 7. ANOVA-analys utfördes även för att studera skillnaderna mellan 
nybildade jordartsgrupper (FIN, MELLAN, GROV) och visade på signifikanta 
skillnader mellan alla jordgrupper och alla korngrupper, undantaget silthalt mellan 
grupperna FIN och MELLAN (figur 8). 
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Figur 8. Ler-, sand- och silthalt (medel och standarddeviation) för alla punkter inom en viss  
jordartsgrupp. 
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Trots dessa statistiskt signifikanta skillnader var spridningen av t.ex. lerhalt stor 
även inom samma jordartsgrupp. Mycket av denna variation är osäker av två hu-
vudorsaker: 

1) Det saknas exakta koordinater för många av punkterna, vilket gör att det finns 
möjligheter att punkter har hamnat i ”fel” jordartsgrupp. 

2) Gränsdragningen mellan SGU:s jordarter kan också innehålla vissa fel-
aktigheter eftersom det sällan finns så skarpa gränslinjer i naturen som 
på en karta.  

Detta kan lätt illustreras med figur 9. Två punkter har hamnat i olika jordarts-
grupper trots mycket lika lerhalt (49 och 46 procent). Inritade kring punkter i figur 
9 finns också en buffert med en diameter på 1000 m som motsvarar avrundningen 
av koordinaterna. Med andra ord, det finns en möjlighet att punkten med 46 pro-
cent ler egentligen ligger mer västerut, och därmed skulle den hamna i den finkor-
niga gruppen av SGU-jordar. Dessutom visade det sig att markanvändningen följer 
i stort SGU:s jordarter med åkermark på de finkorniga jordarna, vilket i sig är en 
signal om att punkten med 46 procent ler också bör ligga där. 
 

 
Figur 9. Lerhalt i punktdata (röda punkter) med 1 km buffert i förhållande till SGU:s jordartsfördel-
ning. 

 
För att hantera dessa osäkerheter och undvika ”outliers” krävs det en omplacering 
av dessa punkter så att de kommer till den grupp av jordarter som är mer lik deras 
egen textursammansättning. Följande metodik användes för att omplacera dessa 
punkter. Först beräknades 25 och 75 percentilen för varje jordgrupp. Därefter änd-
rades jordgruppstillhörighet för alla punkter enligt tabell 2. 
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Tabell 2. Kriterier för att ändra jordgruppstillhörighet för punkter med en avrundad  
position. 

Jordgrupp FIN 2  MELLAN 2   GROV 2 

FIN 1  ≥ 15 % (25 perc.) 10 % -15 %   < 10 % 
MELLAN 1 ≥ 19 %  10 % (25 perc.) - 19 % (75 perc.) ≤ 10 % 
GROV 1  ≥ 19 %  13 % -19 %   ≤ 13 % (75 perc.) 

 
Således, alla punkter som enligt den första jordgruppsplaceringen tillhörde t.ex. 

grupp FIN 1 och som hade lerhalt under 10 procent (vilket är värdet för 25 percen-
tilen) blev omplacerade till grupp GROV 2 eller grupp MELLAN 2 (lerhalt 10-15 
procent). På detta sätt omplacerades 204 av totalt 708 punkter. Enbart 44 av dessa 
204 punkter omplacerades mellan jordgrupperna FIN och GROV, vilket innebär att 
de flesta omplaceringarna skedde inom närliggande jordgrupper. 

Data bearbetat på detta sätt har använts för att studera olika interpoleringsme-
toder inom varje jordgrupp. Ännu en gång blev dock interpoleringsresultaten alltför 
svaga för att vi skulle kunna rekommendera en speciell interpoleringsmetod. Det 
bästa resultatet uppnåddes med ”Radial Basis Functions” (figur 10) men även här 
blev avvikelserna för stora. Alla testade interpoleringsmetoder gav sken av en hög 
detaljrikedom men en jämförelse mellan uppmätta lerhalter och modellerade lerhal-
ter visade på ett svagt samband, med en tendens att sudda ut skillnader i lerhalt och 
på så sätt skapa en yta som är jämnare men som också saknar låga och höga vär-
den. Med tanke på syftet för vilket jordartskartan används, det vill säga beräkning 
av läckagekoefficienter för jordbruk, är det viktigt att betänka att en sådan interpo-
lering skulle innebära att andelen riktigt fina och riktigt grova jordarter minskar. 
Eftersom just dessa jordarter har mycket höga eller låga läckagekoefficienter skulle 
detta orsaka ett systematiskt fel i beräkningarna. Därmed visade det sig ännu en 
gång att den glesa provtagningen begränsar användningen av geostatistiken.  

Således blev det klart att en ny jordartskarta måste tas fram med en ny metod 
som tar hänsyn till befintliga data och de begränsningar som finns i dem. Med den 
konstaterade förutsättningen att interpolering av olika kornstorlekar riskerar att ge 
en felaktig bild av verkligheten, både vad det gäller precisionen av de interpolerade 
värdena och upplösningen, utforskades möjligheter att ta fram nya sätt för att få en 
ny jordartskarta som återspeglar styrka i underliggande data utan att dölja svaghe-
ter.  

Eftersom jordbruksmodeller som används för PLC-beräkningar (SOILNDB och 
ICECREAMDB) använder jordartstyper för att via pedotransferfunktioner skatta 
hydrologiska egenskaper av en viss jord, så är interpolering av olika kornstorlekar 
för att få jordartsbestämning egentligen en omväg som, med tanke på ovan nämnda 
osäkerheter i resultat, bör undvikas för detta syfte. Med andra ord, för detta syfte är 
det mer fördelaktigt att jobba med klasser (alltså jordarter) än kontinuerliga egen-
skaper (ler-, silt- och sandhalt).   
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Figur 10. Resultat av interpoleringsmetod ”Radial Basis Functions” visad som interpolerad yta 
(övre bilden) och punktdiagram med jämförelse mellan uppmätta och modellerade lerhalter (nedre 
bilden). 

 
Utifrån detta studerades möjligheter att ta fram en jordartskarta som baseras på 
information om jordarter i punktdata utan att behöva använda den osäkra interpole-
ringen. Ett viktigt antagande i denna metodik är att jordarten i en given punkt är 
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representativ för närområdet kring punkten. Närområdet för varje punkt definiera-
des genom att beräkna så kallade Voronoipolygoner. Voronoipolygoner är fram-
tagna på så sätt att varje position inom denna polygon är närmare provpunkten 
inom polygonen än de är nära alla andra provpunkter. Figur 11 visar beräkningen 
av Voronoipolygoner för alla punkter i Skåne. Notera att storleken på polygonerna 
är mindre där det finns fler punkter och större där punkterna är glesare. Således är 
det också värt att notera att de stora polygonerna förekommer där det inte finns 
mycket jordbruksmark, det vill säga i skogsområden. 
 

 
Figur 11. Voronoipolygoner för varje punkt, lerhalt i varje punkt och huvudavrinningsområden i 
Skåne. 

 
För att undvika att punktvärden (i detta fall jordarten) överskrider jordgruppsgrän-
serna beräknades Voronoipolygoner för punkter inom varje jordartsgrupp (FIN, 
MELLAN och GROV) och sedan klipptes dessa polygoner med motsvarande jord-
artsgrupp från SGU:s karta. Till exempel beräknades Voronoipolygoner för alla 
punkter som tillhör jordartsgruppen MELLAN och således erhölls en heltäckande 
karta som sedan klipptes med SGU:s jordartsklasser som tillhör denna jordarts-
grupp (alltså ”Morän, lerig” och ”Morängrovlera”). Motsvarande procedur uppre-
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pades för övriga två grupper. Slutligen gjordes en sammanfogning (”union”) av 
dessa tre kartor för att få ett heltäckande skikt (figur 12 a) som sedan klipptes med 
kartan över jordbruksblock som används för PLC-beräkningar. Den existerande 
jordartskartan visas för jämförelse i figur 12 b. För tydlighetens skull kommer 
framöver i texten den nya kartan att benämnas som ”den nyframtagna kartan” me-
dan den existerande kartan (figur 4) kommer att benämnas ”den existerande kar-
tan”. 

Det finns både för- och nackdelar med den nyframtagna jordartskartan. De 
främsta fördelarna är: 

1) Högre detaljrikedom där man behåller uppmätta värden utan att släta ut 
jordarter genom interpolering. Därmed behåller man i större grad ex-
tremvärden i jordartsskalan (t.ex. sand och clay). Det är mycket viktigt 
med tanke på att dessa jordar också har antingen de högsta eller de lägs-
ta läckagekoefficienterna, beroende på näringsämnet (N eller P). 

2) Eftersom SGU:s karta används som underlag får man också mjukare och 
mer naturliga övergångar från en till en annan jordart. 

3) Kartan återspeglar bättre underliggande data, där stora polygoner inne-
bär glesare provtagning med alla konsekvenser som detta kan medföra 
för belastningsberäkningar. I den existerande kartan är alla interpole-
ringsrutor lika stora och återspeglar inte alls provtagningstätheten. 

Främsta nackdelen i detta tillvägagångssätt kan vara om det visar sig att huvud-
antagandet att mätdata är representativ för omkringliggande område är fel, det vill 
säga om markegenskaperna i uppmätta punkter är mycket avvikande från övriga 
delar av det närliggande området. Den tillämpade metodiken med gruppvisa beräk-
ningar av Voronoipolygoner utifrån jordartsgruppen minskar dock denna osäker-
het.  
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Figur 12 a. Den nyframtagna kartan över jordarter i Skåne. Röda linjer avgränsar huvudavrinningsområdena. 
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Figur 12 b. Den existerande kartan över jordarter i Skåne. Röda linjer avgränsar huvudavrinningsområdena..
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Resultatanalys 
Enligt den ursprungliga projektplanen ämnades en del av datamaterialet (förslags-
vis ca 25-30 procent av provpunkterna) sparas och användas för att validera och 
verifiera resultat av olika metoder genom statistisk jämförelse av modellerade data 
med uppmätta data. Med tanke på det låga antal punkter som stod till förfogande, 
den valda metodiken och tillgången till andra mätdata, övergavs denna ursprungli-
ga plan och all data användes för framtagningen av den nya jordartskartan. Därmed 
jämfördes den nyframtagna kartan dels med den existerande kartan, dels med tre 
oberoende dataset: 

1) Ovan nämnda 230 punkter från SGU med texturuppgifter. Utifrån texturen 
beräknades jordarten i varje punkt. 

2) Sammanlagt 42 punkter från profilundersökningarna från Wiklert m.fl.. 
(1983a och 1983b). Data från rapporterna digitaliserades och överfördes 
till GIS-miljö för att användas för jämförelser. Utifrån texturen beräkna-
des jordarten i varje punkt. 

3) Data från AnalyCen Nordic AB. 
 

Jämförelse mellan den existerande och den 
nyframtagna jordartskartan i förhållande till 
deras underlagsdata  
Den första och enklaste jämförelsen är att titta på resultaten i de punktdata som 
ingick i analyserna i denna studie och jämföra dem med både den existerande och 
den nyframtagna jordartskartan. På grund av den valda metodiken får man 100 
procent överensstämmelse mellan jordarten i provpunkterna och i den nyframtagna 
kartan. Dock är det intressant att även jämföra punktdata med den gamla existeran-
de jordartskartan. Resultatet av denna jämförelse presenteras i tabell 3. Samma 
jordart i punkten och på kartan (rader med fet stil i tabell 3) registrerades alltså i 
sammanlagt 393 av totalt 708 punkter (56 procent). Som man kan se från både 
tabell 3 och figur 12 b finns det enligt den gamla jordartskartan fyra jordarter i 
Skåne (loamy sand, sandy loam, sandy clay loam och loam) medan jordarterna i 
punktdata visar en större variabilitet, och sammanlagt 10 jordarter förekommer. 
Precis som olika interpoleringsmetoder som testades i detta projekt verkar även den 
interpoleringsmetodiken som användes för att ta fram den existerande jordartskar-
tan jämna ut skillnader mellan punkter och bilda ett slags medelvärde där man i 
detta fall går miste om framförallt jordarter med högre lerhalter (t.ex. clay loam 
och clay), som har höga P-läckagekoefficienter och låga N-läckagekoefficienter. 
Denna jämförelse säger dock ingenting om precisionen i den nyframtagna kartan 
mer än att den beskriver väl de punkter som ingår i kartunderlaget. För att kunna 
uttala sig om precisionen av den nyframtagna kartan måste den testas mot oberoen-
de data (se nedan). 
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Tabell 3. Jämförelse mellan den existerande och den nyframtagna jordartskartan i förhål-
lande till deras underlagsdata. 
Kombination jordart i punkten - jordart från den existerande jordartskarta Antal 

träffar 

CLAY LOAM-loam        14 
CLAY LOAM-sandy clay loam       1 
CLAY LOAM-sandy loam        12 
CLAY-loam         8 
CLAY-sandy clay loam        1 
CLAY-sandy loam         4 
LOAM-loam         50 
LOAM-loamy sand        1 
LOAM-sandy loam        67 
LOAMY SAND-loam        6 
LOAMY SAND-loamy sand       8 
LOAMY SAND-sandy clay loam       1 
LOAMY SAND-sandy loam        52 
SAND-loam         1 
SAND-loamy sand        6 
SAND-sandy loam        17 
SANDY CLAY LOAM-sandy clay loam      1 
SANDY CLAY LOAM-sandy loam       18 
SANDY LOAM-loam        75 
SANDY LOAM-loamy sand        7 
SANDY LOAM-sandy clay loam       3 
SANDY LOAM-sandy loam       334 
SILT LOAM-loam         6 
SILT LOAM-sandy loam        2 
SILTY CLAY LOAM-loam        5 
SILTY CLAY LOAM-sandy loam       3 
SILTY CLAY-loam         4 
SILTY CLAY-sandy loam        1 
Total antal        708 
Samma jordart        393 
%         56 

 

Jämförelse med SGU:s data 
Figur 13 visar de punkter från SGU som användes för att validera både den ny-
framtagna jordartskartan och den existerande jordartskartan. De handlar om sam-
manlagt 230 punkter som enligt den existerande jordartskartan ligger i ett homo-
gent område med enbart sandy loam (figur 13). Jordartsbestämning från punktdata 
visar att det förekommer sammanlagt 8 olika jordarter i samma område men det 
största antalet punkter (141) är sandy loam. 
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Figur 13. SGU:s punkter (svarta cirklar) som användes för verifieringen av den nyframtagna 
kartan. I bakgrunden finns den gamla jordartskartan samt huvudavrinningsområdena (röda linjer). 

 
Samma jordart i punkten och på den nyframtagna kartan (rader med fet stil i tabell 
4) registrerades i sammanlagt 123 punkter (53 procent). Det är ungefär samma 
procent som den existerande kartan har med dess egna underliggande data (56 
procent, se ovan). Fyra jordarter identifierades exakt men de flesta punkter där 
jordarten i punkten och på kartan var densamma tillhörde klassen sandy loam (117 
av 123 stycken). Som en jämförelse kan man jämföra detta med utfallet för den 
existerande jordartskartan. Eftersom 141 punkt (61 procent) av SGU:s punkter är 
klassade som just ”sandy loam” så får man faktiskt något högre överrensstämmelse 
med den existerande kartan. Dock är sandy loam också den enda jordarten som 
kunde identifieras med punktdata eftersom inga andra jordarter förekommer i den 
existerande kartan. Skillnaderna i precision är små med tanke på att i den nyfram-
tagna kartan ökar antalet jordarter från 4 till 10.  

En annan intressant sak är att i en stor del av punkterna där jordartsbestämning-
en skilde sig var skillnaderna små, det vill säga att jordarten på kartan var enligt 
texturtriangeln (figur 14) en angränsande jordart (tabell 4, rader med kursiv stil). 
Detta var fallet för 76 punkter vilket tillsammans med 123 exakta punkter ger en 
87-procentig överensstämmelse där man antigen hade samma jordart som i prov-
punkten eller att närliggande jordart identifierades. 
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Tabell 4. Jämförelse mellan den existerande och den nyframtagna kartan i punkter från 
SGU. 

Kombination jordart från nyframtagna    Antal träffar 
jordartskartan - värde i SGU-punkten    
clay loam-LOAM        1 
clay loam-SANDY LOAM       1 
loam-CLAY        1 
loam-LOAM        4 
loam-SANDY CLAY LOAM       6 
loam-SANDY LOAM       12 
loamy sand-LOAM       2 
loamy sand-LOAMY SAND      1 
loamy sand-SAND       2 
loamy sand-SANDY LOAM       3 
loamy sand-SILT LOAM       1 
sand-LOAM        1 
sand-LOAMY SAND       1 
sand-SANDY LOAM       3 
sandy clay loam-CLAY       1 
sandy clay loam-LOAM       2 
sandy clay loam-LOAMY SAND      2 
sandy clay loam-SANDY CLAY LOAM     1 
sandy clay loam-SANDY LOAM      4 
sandy loam-CLAY        4 
sandy loam-CLAY LOAM       3 
sandy loam-LOAM       18 
sandy loam-LOAMY SAND       10 
sandy loam-SAND       2 
sandy loam-SANDY CLAY LOAM      17 
sandy loam-SANDY LOAM      117 
silty clay loam-CLAY       2 
silty clay loam-LOAM       2 
silty clay loam-LOAMY SAND      1 
silty clay loam-SANDY CLAY LOAM      2 
silty clay loam-SANDY LOAM      3 
Totalt antal       230 
Samma jordart       123 
Angränsande jordart      76 
Stora skillnader i jordarter      31 
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Figur 14. Texturtriangel med kornstorleksfördelningen (ler, silt och sand) för olika jordarter. 

 
Jämförelse med data från ”Studier av mark-
profiler i svenska åkerjordar” 
Under 1980-talet har man vid avdelningen för lantbruksteknik, SLU sammanställt 
en mängd data om svenska åkerjordars fysikaliska egenskaper i en skriftserie ”Stu-
dier av markprofiler i svenska åkerjordar. En faktasammanställning”. Två rapporter 
i denna serie berör Skåne och Kristianstads län (Wiklert m.fl., 1983a och 1983b). 
Data rörande marktextur har digitaliserats inom detta projekt och med hjälp av 
koordinater angivna i rapporterna relaterats till den nyframtagna jordartskartan. 
Sammanlagt 42 punkter användes i denna jämförelse (figur 15). 
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Figur 15. Punkter från rapporter ur ”Studier av markprofiler i svenska åkerjordar” (svarta punkter) 
som användes för verifieringen av den nyframtagna kartan. I bakgrunden finns den gamla jord-
artskartan samt huvudavrinningsområdena (röda linjer). 

 
Resultatet av jämförelsen visas i tabell 5. Återigen är utfallet ganska likt för både 
den existerande och den nyframtagna kartan, med den skillnaden att fler jordarter 
identifierades i den nyframtagna kartan. Notera att både sand och clay finns bland 
de jordarter där jordartsbestämningsresultatet var detsamma för både punkten och 
den nyframtagna kartan. Procentmässigt var dock resultat något sämre jämfört med 
föregående jämförelse med SGU:s data. Således blev jordarten i 12 fall (29 pro-
cent) exakt lika (rader med fet stil i tabell 5) medan 17 (40 procent) respektive 21 
(50 procent) punkter identifierades som angränsande jordart för den nyframtagna 
respektive existerande jordartskartan (rader med kursiv stil i tabell 5). Detta kan 
troligtvis förklaras med att i ovan nämnda rapporter finns endast avrundade koor-
dinater (±1000 m) för en majoritet av provpunkterna.   
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Tabell 5. Jämförelse mellan den existerande och den nyframtagna kartan i punkter från 
rapporter ur ”Studier av markprofiler i svenska åkerjordar”. 

Provplats  Jordart i punkten Jordart nyframtagen  Jordart existerande  
jordartskarta  jordartskarta 

Lönhult nr 1 1957  CLAY  sandy clay loam  sandy loam 
Säbyholm nr 1 1957 CLAY  loam   sandy loam 
Säbyholm nr 1 1961 CLAY LOAM loam   sandy loam 
Övragärd nr 1 1957 CLAY  clay   loam 
Övragärd nr 2 1957 (1972) CLAY  sandy loam  loam 
Valläkra nr 1 1969  LOAM  sandy loam  sandy loam 
Annelund nr 1 1969 LOAMY SAND sand   loamy sand 
Brohem nr 1 1964  LOAMY SAND sand   loamy sand 
Härnestad nr 1 1964 LOAMY SAND sandy loam  sandy loam 
Härnestad nr 1 1965 LOAMY SAND sandy loam  sandy loam 
Härnestad nr 1 1968 LOAMY SAND sandy loam  sandy loam 
Härnestad nr 2 1968 LOAMY SAND sandy loam  sandy loam 
Brohem nr 1 1968  SAND  sand   loamy sand 
Tjörnedala nr 1 1967 SAND  sandy loam  sandy loam 
Ugerup nr 1 1968  SAND  sand   sandy loam 
Ugerup nr 1 1969  SAND  loamy sand  sandy loam 
Lönhult nr 1 1972  SANDY CLAY sandy clay loam  sandy loam 
Brohem nr 1 1970  SANDY CLAY LOAM sand  sandy loam 
Rönneberga nr 1 1971 SANDY CLAY LOAM sandy clay loam sandy loam 
Svenstorp nr 1 1957 SANDY CLAY LOAM sandy loam sandy loam 
Södergärd nr 1 1968 SANDY CLAY LOAM sandy loam sandy loam 
Västraby nr 1 1961  SANDY CLAY LOAM sandy loam sandy loam 
Alnarp nr 2 1966  SANDY LOAM sandy loam  sandy loam 
Alnarp nr 3 1966  SANDY LOAM sandy loam  sandy loam 
Annedal nr 1 1967  SANDY LOAM sandy loam  sandy loam 
Annelund nr 1 1967 SANDY LOAM loamy sand  loamy sand 
Ausäs nr 1 1957  SANDY LOAM loamy sand  sandy clay loam 
Barsebäck nr 1 1971 SANDY LOAM sandy loam  sandy loam 
Brohem nr 1 1965  SANDY LOAM sand   loamy sand 
Bunkeflo nr 1 1068  SANDY LOAM sandy loam  sandy loam 
Dalsgärd nr 1 1971 SANDY LOAM clay loam  loam 
Kungsgärden nr 1 1969 SANDY LOAM clay loam  loam 
Marbäcksgärden nr 1 1971 SANDY LOAM loamy sand  sandy loam 
Selleberga nr 1 1971 SANDY LOAM sandy loam  loam 
Strövelstorp nr 1 1969 SANDY LOAM loamy sand  sandy clay loam 
Tolegärden nr 1 1964 SANDY LOAM sand   sandy loam 
Tolegärden nr 1 1967 SANDY LOAM sand   sandy loam 
Tolegärden nr 1 1969 SANDY LOAM sandy loam  sandy loam 
Ugerups sätteri nr 1 1969 SANDY LOAM sand   loamy sand 
Vramsväng nr 1 1971 SANDY LOAM clay   loam 
Västregärd nr 1 1971 SANDY LOAM sandy loam  sandy loam 
Önnestad nr 1 1972 SILTY CLAY loam   loam 
Samma jordart    12   12 
Angränsande jordart   17   21 
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Data från AnalyCen Nordic AB  
Som ett sista valideringstest jämfördes data över lerhalter som har analyserats av 
AnalyCen Nordic AB med den existerande och den nyframtagna jordartskartan. 
Underlaget för analyserna består av ett stort antal jordanalyser från AnalyCen Nor-
dic AB som gjorts i samband med markkartering, där provpunkterna positionerats 
med GPS. Det är svårt att ha ett exakt kvantitativt mått i jämförelsen mellan en 
kontinuerlig variabel (lerhalt) och en tematisk variabel (jordart) men en visuell 
utvärdering ansågs ändå befogad. Jordarten bestäms utifrån kornstorleksfördel-
ningen sett till lerhalt i kombination med halten av de andra kornstorlekskategori-
erna (silt och sand) (Figur 16). Av figur 16 framgår det ganska klart att det är svårt 
att skilja åt till exempel loamy sand från sandy loam enbart baserat på lerhalt, men 
att skillnaderna mellan t.ex. loamy sand eller sandy loam och sandy clay loam 
borde vara distinkta.   
 

 
Figur 16. Lerhalt i olika jordarter. 

 
Sammanlagt har 15935 lerhaltsbestämningar använts i denna analys. Nästan 83 
procent av dessa punkter (13173 punkter) hamnar inom intervallet (min-max vär-
den i figur 16) för respektive jordklass enligt den nyframtagna kartan. Det kan 
verka mycket bra, men man kan ju tänka på att om all jord hade klassats som silt 
loam hade 14650 prover (92 procent) hamnat rätt, det vill säga alla dessa punkter 
har en lerhalt som är lägre än 27 procent. Därför är det endast rimligt att göra en 
relativ jämförelse där både den gamla och den nyframtagna kartan jämförs med 
dessa punkter. Resultatet av dessa jämförelser visas i figur 17. 
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Figur 17. Median (märket), 25-75 percentilen (box) och 5-95 procent (whiskers) för lerhaltsvärden 
för punkter från AnalyCen Nordic AB i förhållande till deras jordartstillhörighet enligt den nyfram-
tagna kartan (ovan) och den existerande jordartskartan (nedan). 

 
I stora drag kan man notera att skillnaderna i lerhalt blir små om man utgår 

ifrån den existerande jordartskartan även mellan ganska skilda jordarter. Till ex-
empel blir det nästan ingen skillnad mellan sandy clay loam och loam och enbart 
mindre skillnader mellan sandy clay loam och sandy loam (figur 17, nedre delen). 
Detta är en konsekvens av att det endast förekommer fyra jordarter enligt den exi-
sterande kartan, vilket innebär en utslätning och utjämning av lerhalter. Det är i 
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princip samma sak som noterades tidigare vid testningen av olika interpoleringsme-
toder. Denna utjämning av lerhalter kan dock ha stora effekter på beräkningen av 
belastningen eftersom jordarten påverkar läckagekoefficienterna. Ett exempel på 
detta illustreras i figur 18, där läckagekoefficienterna för fosfor ökar dramatiskt vid 
övergången från sandy loam till sandy clay loam. Däremot är skillnaden mellan 
sandy clay loam och loam liten. 
 

 
Figur 18. Läckagekoefficienter i läckageregion 11 för olika jordarter och vårkorn. 

 
I den nyframtagna kartan hamnar jordartsklasserna i princip i rätt ordning i fallande 
lerhalt (fel ordning clay – silty clay samt clay loam – sandy clay loam). Dessa jord-
arter ligger dock nära varandra och en ”felbestämning” har låga effekter på läcka-
gekoefficienterna (figur 18). Ett större problem är att medianvärdet för clay ligger 
på 32 procent, vilket är lågt med tanke på att clay som jordart per definition inne-
håller mer än 40 procent ler. Detta är en konsekvens av att i SGU-klassificeringen 
klassas alla jordar som lerjordar om lerhalten överstiger 15 procent.  
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Effekter av en förändrad jordarts-
karta på modellberäkningar av 
näringsämnesbelastningen 
Effekten på kväve- och fosforbelastningen av en ändrad jordartskarta för Skåne har 
testats med hjälp HBV-NP modellkörningar. Modellen har körts om för samma 
områden som i PLC5, men med jordbruksmarken klassad med hjälp av den i pro-
jektet nyframtagna jordartskartan för Skåne. I PLC5-beräkningarna ansattes den 
dominerande jordarten för varje delavrinningsområde, medan det i detta projekt 
kan finnas fler jordarter i varje delavrinningsområde. I övrigt har inga andra änd-
ringar gjorts i indata. Resultaten från omkörningarna med ny jordartsklassning har 
jämförts med PLC5-körningarna, dels genom att titta på tidsplottningar av halter 
och dels som förändring i belastning för områdena och som bruttobelastning från 
enbart jordbruksmark. 

Körningarna utfördes för huvudavrinningsområdena 87-97 inklusive de kustnä-
ra områdena, men 87 Skräbeån och 97 Stensån utgick ur summeringen till havet, då 
delar av dessa ligger utanför det analyserade området. Även den nordligaste delen 
av 88 Helge å ligger utanför, men den delen domineras av skog som inte påverkas 
av en ändring i jordartsklassning. 

Effekten på kväve- och fosforbelastningen av en ändrad jordartskarta har stude-
rats lokalt med hjälp av ett antal jordbruksintensiva avrinningsområden med mätda-
ta, regionalt på huvudavrinningsnivå och för hela belastningen från Skåne. 
 
Lokalt 
För markretentionskalibreringen av kväve finns ett antal avrinningsområden, (med 
mätdata) uppsatta i HBV-NP-modellen, som är jordbruksintensiva och som saknar 
sjöar. Några av dem är mindre än PLC5-områdena, men i listan finns även ett par 
PLC5-områden som uppfyller kriteriet att de är sjölösa, jordbruksintensiva samt 
utan uppströms område. Det rör sig om 14 områden som uppfyller kriterierna och 
ytterligare 5 områden, som har små sjöar, i Skåne. Areorna varierar från 1.8 till 260 
km2. Modellen kördes för dessa områden för att följa upp hur belastningen föränd-
rades samt hur jordartsförändringen påverkade halterna i det avrinnande vattnet. 

Det första som noterades var att antalet kombinationer av jordart/grödor/ 
lutning/fosforklass i avrinningsområdena ökade markant. HBV-NP-modellen fick 
dimensioneras om för att klara alla dessa. Ett antal stickprov visade att antalet 
kombinationer ökade med upp till 5 gånger och uppgick till mer än 400 olika kom-
binationer i några PLC5-områden i Skåne samtidigt som areorna för olika grödor 
blev små.  

För kväve var effekten av ändrade jordarter liten. Bruttobelastningen från jord-
bruksmarken ändrades med i regel mindre än 7 procent och utflödet ur området 
med i regel mindre än 3 procent. Gröda påverkar kvävebelastningen betydligt mer 
än jordart. Studerar man de haltförändringar som den ändrade jordartsklassningen 
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innebar så syntes de knappast inte på plottningarna utom i ett mycket litet avrin-
ningsområde (Köpingeån, 1.8 km2).  

För fosfor var effekten lokalt betydligt större och den nya jordartsklassningen 
gav både högre och lägre halter jämfört med PLC5-körningen. Om man summerar 
resultaten från de 19 områdena så visar plottningar att totalfosforhalterna i 7 områ-
den förbättrades (men inte alltid för löst fosfor), försämrades i 5 områden och för 7 
områden var förändringarna små.  

I de områden där man kan se effekt av den nyframtagna jordartskartan skedde i 
regel ändringar enbart för partikulärt fosfor, medan ändringarna för löst fosfor inte 
syntes eller var små. Detta beror på en stor förändring i läckagehalter för partikulärt 
fosfor som sker mellan de sandiga jordarna (sand till sandy loam) och de finare 
jordarna loam till clay (lera). Detta illustreras av figur 19, som visar läckagehalter 
för läckageregion 21, gröda vårkorn och med fosfor- och lutningsklasser 2. Det är 
främst mellan sandy loam och loam man ser en kraftig ökning av partikulärt fosfor, 
medan löst fosfor inte förändras så mycket utom i de mer leriga jordarna.      
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Figur 19. Läckagehalter i läckageregion 21 för olika jordarter och vårkorn. De blå undre staplarna 
är partikulärt fosfor och de mörkröda övre löst reaktivt fosfor. 

 
Ett exempel på hur totalfosforhalten förbättrades, medan halten löst fosfor ändrades 
lite och dess haltsimulering inte förbättrades, återfinns i figur 20, som visar simule-
rade och uppmätta halter i 89/90 Skivarpsån (101 km2). I PLC5-beräkningen var 
jordarten satt till sandy loam, med den nyframtagna jordartskartan dominerade 
fortfarande sandy loam, men det tillkom loamy sand, loam och silty clay loam 
(tabell 6). 
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Figur 20. Simulerade (linjer) och uppmätta (staplar) fosforhalter i 89090 Skivarpsån. Tjock röd 
linje är PLC5-simulering (den existerande kartan) och tunn röd linje är simulering med den ny-
framtagna jordartskartan. 

 
Tabell 6. Jämförelse mellan jordarter enligt PLC5 och de nyframtagna jordarterna i Ski-
varpsån. Jordarterna är angivna i procent. 

Jordart loamy 
sand 

sandy 
loam 

loam silty 
clay 

loam 
PLC5  100   
Justerade 
jordarter 5 77 11 7 

 
Andra exempel är de simulerade fosforhalterna i Eggelstad (261 km2) i Kävlingeån, 
där totalfosforhalten förbättrades (figur 21). De dominerande jordarterna var i 
PLC5 loam och sandy loam, men i den nyframtagna jordartskartan tillkom i första 
hand loamy sand (tabell 7). 
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Figur 21. Simulerade (linjer) och uppmätta (staplar) fosforhalter i Eggelstad i Kävlingeån. Tjock 
röd linje är PLC5-simulering (den existerande kartan) och tunn röd linje är simulering med den 
nyframtagna jordartskartan. 

 
  Tabell 7. Jämförelse mellan jordarter enligt PLC5 och de nyframtagna jordarterna i Eg-
gelstad. Jordarterna är angivna i procent. 

Jordart loamy 
sand 

sandy 
loam 

loam silt 
loam 

sandy 
clay 

loam 

clay 
loam 

PLC5  52 48    
Justerade 
jordarter 12 76 11 <1  1 

 
I Vinnöån (196 km2) i Helge å försämrades haltsimuleringarna dock jämfört med 
mätdata (figur 22). Totalfosforhalten höjdes men fördelningen mellan fraktionerna 
löst och partikulärt fosfor var alltjämt felaktig. PLC5-jordarterna var sandy loam 
och loamy sand, medan man med den nyframtagna jordartskartan fick en större 
spridning i jordarter från sand till loam (tabell 8). 
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Figur 22. Simulerade (linjer) och uppmätta (staplar) fosforhalter i Vinnöå i Helge å. Tjock röd linje 
är PLC5-simulering (den existerande kartan) och tunn röd linje är simulering med den nyframtag-
na jordartskartan. 

 
Tabell 8. Jämförelse mellan jordarter enligt PLC5 och de nyframtagna jordarterna i Vin-
nöå. Jordarterna är angivna i procent. 

Jordart sand loamy 
sand 

sandy 
loam 

loam silt 
loam 

sandy 
clay 

loam 

clay 
loam 

silty 
clay  

PLC5   69 31     
Justerade 
jordarter 8 14 27 47    4 

 
 
Regionalt 
En genomgång av alla PLC5-områden (från Helge å till Rönneå) med mätdata har 
gjorts i Skåne. De som är uppströmsområden utan tillflöde från andra områden 
redovisas ovan under lokalt. Det finns ytterligare några områden med mätdata där 
vattnet även kommer från uppströms liggande områden. I regel var förändringarna i 
fosforhalten liten jämfört med beräknade halter i PLC5. I 90 Sege å förändrades 
fosforhalten åt olika håll i de två uppströms PLC5-områdena, vilket fick till följd 
att de framräknade halterna i utflödet till havet överensstämde väl med PLC5.  

Om man tittar på utflödet ur respektive huvudavrinningsområde så syntes på 
den nivån ingen förbättring i fosforhalter av jordartsklassningen jämfört med mät-
data. I alla vattendrag var förändringarna i halter mycket små utom i 94 Råån. I 
Råån, som enbart består av ett PLC5-område och är utan sjö, ökade halterna och 
belastningen för totalfosfor, medan simuleringarna för löst reaktivt fosfor inte änd-
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rades och alltjämt låg för lågt (figur 23). Den tidigare för låga simuleringen har nu 
förbytts till lite för hög simulering. Jordarten var 100 procent för sandy loam i 
PLC5, medan den nyframtagna jordartskartan visar större spridning mot loam (ta-
bell 9). 
 

 
Figur 23. Simulerade (linjer) och uppmätta (staplar) fosforhalter i 94 Råån. Tjock röd linje är 
PLC5-simulering (den existerande kartan) och tunn röd linje är simulering med den nyframtagna 
jordartskartan.   

 
Tabell 9. Jämförelse mellan jordarter enligt PLC5 och de nyframtagna jordarterna i Råån. 
Jordarterna är angivna i procent. 

Jordart loamy 
sand 

sandy 
loam 

loam silt 
loam 

sandy 
clay 

loam 

clay 
loam 

clay 

PLC5  100      
Justerade 
jordarter 2 78 19  <1 <1 <1 

 
 
Den totala effekten på belastningen till havet för vattendragen 88 Helge å till 96 
Rönneå inklusive de kustnära områdena av de förändrade jordarterna i detta projekt 
utgör – 2 procent (370 ton) av den totala kväve nettotransporten och – 14.8 procent 
(42 ton) av fosfornettotransporten till havet (PLC5-transporten).  
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Sammanfattning 
 Lokalt får den förändrade jordartskartan mycket liten effekt på kvä-

veberäkningarna i Skåne. Kvävebelastning är främst känslig för grö-
dor och inte lika mycket för jordart.  

 För fosforberäkningarna får förändringarna i jordartskartan betydelse 
för jordbruksmarkens belastning. Förändringar mellan sandy loam 
och loam får stort genomslag, speciellt eftersom de är vanliga jordar-
ter i dessa trakter. I något fler områden erhålls förbättringar av total-
fosforhalterna än försämringar, men problemet med uppdelning i par-
tikulärt och löst fosfor kvarstår. Förändringen i jordart påverkar 
främst den partikulära fosforfraktionen. Det problemet ligger främst i 
ICECREAM-beräkningarna och inte i jordartsklassningen. 

 För ett större område får förändringar i jordartskartan relativt liten 
betydelse och påverkar inte källfördelningen i någon större grad.  

 Antalet kombinationer gröda/jordart/lutning-/fosforklass för delavrin-
nings- och PLC5-områden ökar markant. 
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Sammanfattande diskussion 
Jordartsegenskaper påverkar i stor utsträckning både mobiliseringen och transpor-
ten av näringsämnen och har därmed en avgörande roll för beräkningen av belast-
ningen från ett avrinningsområde. En bra beskrivning av jordartsfördelningen i ett 
avrinningsområde skapar därför förutsättningar för en tillförlitlig beräkning av 
belastningen. Den existerande jordartskartan anses vara ganska grov och dess för-
bättring har utpekats som ett viktigt steg i vidareutveckling och verifiering av de 
nationella och regionala belastningsberäkningarna (Djodjic m.fl, 2008; Larsson och 
Petersson, 2009). De tillgängliga data som används för konstruktion av heltäckande 
jordartskartor har dock sina begränsningar som måste beaktas vid val av metodik 
för interpolering. I detta fall är det även viktigt att betona för vilket syfte kartan 
används, det vill säga för att utifrån jordartsspecifika läckagekoefficienter beräkna 
förluster av näringsämnen från jordbruksmark. Jordartsspecifika läckagekoefficien-
ter är beräknade för 10 jordarter. Fysikaliska och hydrologiska egenskaper av varje 
jordart är framtagna utifrån så kallade pedotransferfunktioner där varje jordart 
representeras av en textursammansättning (se figur 24, röda cirklar). Som figur 24 
visar så finns det en stor variation av textursammansättningar inom varje jordart 
(svarta cirklar) men vid modellberäkningar representeras varje jordart av en enda 
textursammansättning (röda cirklar, figur 24). Det är klart att till exempel punkter 
med sandy loam som ligger nära loam skiljer sig från punkter med sandy loam som 
ligger nära gränsen med loamy sand. Denna generalisering med en representativ 
textursammansättning per jordart måste kommas ihåg även vid diskussioner kring 
jordartskartan. Valideringsförsök inom detta projekt visade att precision i bestäm-
ningen av jordartstillhörigheten för en viss punkt blir ganska hög om man inklude-
rar angränsande jordarter som ett acceptabelt resultat. Denna generalisering har 
små effekter på belastningsberäkningar om till exempel punkter med sandy loam 
som ligger nära loamy-sand-gränsen bedöms vara just loamy sand. Däremot om 
samma punkter bedöms som angränsande loam kommer det att innebära en icke-
representativ läckagekoefficient och potentiellt större fel i belastningsberäkningar-
na. Detta exempel visar också på ett dilemma kring vilka antaganden man gör och 
vilka beslut man tar för att göra en nationell beräkning möjlig. Å ena sidan är data-
underlaget ganska magert för att ta fram hela 10 jordartsklasser med tanke på alla 
brister i punktdata. Det verkar rimligare med 3-5 jordartsklasser. Å andra sidan 
visar stora skillnader i utlakningskoefficienter mellan närliggande jordarter (figurer 
18 och 19) snarare ett behov för fler utlakningskoefficienter, vilket skulle innebära 
fler utlakningskoefficienter inom en och samma jordart (till exempel inom sandy 
loam och loam).      
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Figur 24. Fördelningen av alla texturbestämda punkter i Skåne (små svarta cirklar) och punkter 
som i modellberäkningar representerar varje jordart (stora röda cirklar) med texturtriangeln i 
bakgrunden.   

 
En annan viktig diskussionspunkt är vilka konsekvenser på belastningsberäkningen 
man får av en ändrad jordartsfördelning i olika skalor (lokalt och regionalt). För-
ändringar i belastningsberäkningen blir mer tydliga på den lokala skalan vilket är 
logiskt med tanke på att den existerande kartan har en medelvärdesbildande karak-
tär och därmed blir mer representativ för större områden. Den nyframtagna kartan 
borde vara ett bättre alternativ i lokal skala förutsatt att de punkter som finns lokalt 
är representativa för den lokala skalan. Det bör noteras också att det som vi be-
nämner som lokal skala i denna rapport ändå berör ganska stora avrinningsområden 
(Skivarpsån (101 km2), Eggelstad (261 km2), Vinnöån (196 km2) och effekten bor-
de även bli större på mindre områden. 
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Metodutveckling 
Baserat på metodiken som presenteras i denna rapport kan en ny heltäckande karta 
tas fram även på den nationella skalan. Den föreslagna metodiken är tämligen en-
kel och kan lätt tillämpas i övriga delar av Sverige. Det finns dock ett antal hinder 
och begränsningar som måste tas hänsyn till vid en eventuell framtagning av en ny 
jordartskarta. 

1.  Täckningen av SGU:s lokala kartor. Enligt Gustav Sohlenius (SGU, per-
sonligt meddelande) finns det lokala kartor för ungefär 2/3 delar av åker-
marksarealen. Eventuellt kan SGU:s regionala karta användas för områden 
där lokala kartor saknas.  

2. Tillgången till SGU:s lokala kartor. Vid utförandet av detta projekt hade vi 
tillgång till SGU:s lokala kartor i Skåne. Detta är inte fallet för övriga Sve-
rige utan lokala kartor måste anskaffas vilket kan innebära stora kostnader. 

3. De statistiska skillnaderna mellan olika jordartsgrupper (figurer 7 och 8) 
testades enbart för punkter i Skåne och sådana analyser behövs även i övri-
ga delar av Sverige som en förutsättning för den metodik som föreslås i 
denna rapport. Det är möjligt att en annan jordgruppstillhörighet av SGU:s 
jordarter kan vara mer optimal i andra delar av Sverige.  

4. Omplacering av punkter med avrundade koordinater kan vara mödosam 
om den ska utföras för hela Sverige 

  
Slutsatsen är dock att ovan nämnda hinder kan lösas och en ny jordartskarta kan tas 
fram i god tid inför PLC6-beräkningar.  
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