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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 
näringsämnestransporten 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. Inom detta projekt validerades de läckage-
koefficienter och läckagehalter som används för att beräkna bruttoförluster från 
åkermarken. Valideringen gjordes genom tillämpning av källfördelnings-
modellering i små sjölösa områden som domineras av jordbruk. 
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Sammanfattning 
De svenska PLC-beräkningarna av näringsämnesbelastning från jordbruksmark är 
baserade på läckagekoefficienter som är framtagna med NLeCCS systemet med 
ingående modellerna SOILNDB (för kväve) och ICECREAMDB (för fosfor) samt 
verktyg för växtföljdsgenerering och för beräkning av läckagekoefficienter. Dessa 
beräkningar utförs för en upplösning motsvarande ett fält. Utifrån dessa läckage-
koefficienter beräknas enligt PLC5-metodiken arealviktade läckagehalter för varje 
delavrinningsområde där rådande grödfördelningen (för ett specifikt år) används 
tillsammans med delavrinningsområdesspecifika uppgifter om dominerande 
jordart, tillhörighet till produktionsområde, lutning (enbart fosfor) och fosforhalt 
(enbart fosfor). Genom att testa läckagehaltsberäkningarna i jordbruksdominerade 
små, sjölösa avrinningsområden kan både läckagekoefficienter och indata till 
läckagehaltsberäkningarna utvärderas. Därför har vi inom ramen för detta projekt 
testat och utvärderat läckagekoefficienter och arealviktade läckagehalter i sju små 
avrinningsområden som domineras av jordbruksmark och där jordbruket är den 
största bidragande källan till näringsämnesförluster. Detta gjordes genom 
tillämpning av källfördelningsmodellering i ovan nämnda små avrinningsområden 
där två huvudscenarier simulerades. I det första scenariot utnyttjades samma indata 
som användes i respektive område vid PLC5-beräkningarna. I det andra scenariot 
togs alla tillgängliga lokala data fram för att försöka förbättra indata med avseende 
på jordartsfördelning, fosforhalter i marken, lutning, odlingsdata mm. Ytterligare 
två scenarier modellerades i de fall där enbart anpassning till bättre lokala indata 
inte kunde förklara avvikelser mellan uppmätta och modellerade värden. I dessa 
scenarier ändrades även läckagekoefficienterna genom att nya läckagekoefficienter 
togs fram antingen från NLeCCS genom bättre anpassad växtföljd, eller genom 
omkörning av ICECREAMDB-modellen. Både kväve och fosfor modellerades 
med FyrisNP-modellen och resultaten jämfördes med uppmätta halter och 
transporter. Modelleringsperiod var nio och ett halvt år med ett tidssteg på en vecka 
vilket harmoniserar med kalibreringsdata från befintliga 
miljöövervakningsprogram.  

Generellt visar resultat i detta projekt att arealviktade läckagehalter fram-
räknade utifrån läckagekoefficienter kan beskriva transporter av näringsämnen på 
ett tillfredställande sätt, oftast dock först efter att hänsyn tagits till lokala för-
hållanden. Med tanke på vald skala kan man också konstatera att vissa avvikelser 
är en logisk konsekvens av den valda metodiken med läckagekoefficienter som 
representerar ett årsmedelvärde. I vissa fall visade det sig också att rimliga 
förklaringar för de avvikande resultaten ibland saknas, och att en djupare förståelse 
av styrande processer är nödvändigt innan vi ens på ett konceptuellt sätt kan 
förbättra modellerna.  

Retentionsberäkningar ingick också i modelleringen där framförallt fosfor-
retention mellan fältets kant och vattendragen är intressant eftersom hänsyn inte 
tagits till dessa processer vid PLC5-beräkningar. Även om en viss relation mellan 
fosforretention och områdens storlek framträder i modelleringar så är underlaget 
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för litet för att kunna ge generella rekommendationer för de nationella 
beräkningarna.    

Eftersom rimliga resultat kunde uppnås i de flesta fall med tämligen enkla 
anpassningar och förbättringar av indata anser vi att den tillämpade metodiken kan 
vara ett sätt att validera erhållna läckagekoefficienter från fältmodellerna i ett tidigt 
stadium innan de används för nationella beräkningar. Därför föreslår vi att detta 
steg inkorporeras i kommande PLC-beräkningar som en extra utvärdering och 
justering av framtagna läckagekoefficienter innan de används för de nationella 
beräkningarna. 



8 
 

Summary 
The Swedish PLC-calculations of nutrient loads from agricultural land are based on 
leaching coefficients which are modeled with NLeCCS system. Within NLeCCS 
system, field-scale models are used to calculate leaching coefficients for nitrogen 
(SOILNDB) and phosphorus (ICECREAMDB). Based on these leaching 
coefficients and according to PLC5 methodology an area-weighted mean leakage 
concentration is calculated for each sub-basin. Current crop distribution (for a 
specific year) is used in combination with sub-basin specific data on dominant soil, 
production region, slope (only phosphorus) and phosphorus content (only 
phosphorus) to calculate the area-weighted mean leakage concentration for the 
each specific sub-basin. Since the lack of calibration data limits the possibilities for 
further calibration of ICECREAMDB and SOILNDB at field scale, we have in this 
project tested and evaluated export coefficients and area-weighted mean leakage 
concentrations in seven small catchments dominated by agricultural land and where 
agriculture is the largest contributing source of nutrient losses. This was done 
through the application of the FyrisNP source-apportionment model in the above-
mentioned small catchments. Two main scenarios were tested. In the first scenario 
we used the same input data as in PLC5. In the second scenario all available local 
data was collected to improve input data regarding soil type distribution, 
phosphorus content in soil, slope, management data etc. Two other scenarios were 
also modeled in cases where only adapting to better local input data could not 
explain discrepancies between measured and modeled values. In these scenarios 
new leakage coefficients were calculated either from NLeCCS by better adjustment 
to local crop distribution and crop rotation, or by new model runs with 
ICECREAMDB model. Both nitrogen and phosphorus were modeled with FyrisNP 
model and the results were compared with measured concentrations and loads. 
Modeling period was nine and a half years with a time step of one week which 
harmonize with available calibration data from environmental monitoring 
programs. 

The results of this project show generally that leaching coefficients and area-
weighted mean leakage concentrations could describe the transport of nutrients in a 
satisfactory manner, but first after the best available local input data was used. 
Considering the selected scale it can also be concluded that some of the 
discrepancies between measured and modeled results is a logical consequence of 
the chosen methodology. In some cases it was also found that sometimes there is 
no reasonable explanation for the divergent results. Here a deeper understanding of 
governing processes is necessary before we even in a conceptual way can improve 
our models. 

Calculation of retention is also included in the modeling where especially 
phosphorus retention between the field's edge and the streams is interesting 
because these processes are not accounted for in the PLC5 calculations. Although a 
certain relationship between phosphorus retention and the size of the catchments 
can be found in the performed modeling, the low number of modeled catchments 
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limits possibilities to make general recommendations for future PLC at national 
level. 

Since in most cases reasonable results were achieved with relatively simple 
adjustments and improvements of the input data, we believe that the applied 
methodology can be a way to validate leaching coefficients obtained from field 
models in an early stage before they are used for national calculations. We propose 
therefore incorporation of this validation step in future PLC calculations as an 
additional evaluation and adjustment step of modeled export coefficients for arable 
land, before they are applied for national calculations. 
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Bakgrund 
I juni 2009 startades SMED:s utvecklingsprojekt ”Kalibrering och validering av 
jordbruksläckagekoefficienter och beräkning av retention i små sjölösa områden”.  
I denna slutrapport redovisas resultaten av detta projekt.  

De svenska beräkningarna av näringsämnesbelastning från jordbruksmark är 
baserade på läckagekoefficienter som är framtagna med beräkningsverktyget 
NLeCCS (Nutrient Leaching Coefficient Calculation System) med de ingående 
modellerna SOILNDB för kväve (N) och ICECREAMDB för fosfor (P) samt 
verktyg för växtföljdsgenerering och för beräkning av läckagekoefficienter 
(Johnsson m. fl., 2008). För N representeras läckaget av utlakning från rotzonen 
medan för P representerar läckaget utlakning från rotzonen och borttransport med 
ytavrinning. Utifrån dessa läckagekoefficienter beräknas enligt PLC5-metodiken 
läckagehalter för varje delavrinningsområde där rådande grödfördelningen (för ett 
specifikt år) används tillsammans med delavrinningsområdes specifika uppgifter 
om dominerande jordart, tillhörighet till produktionsområde, lutning (enbart P) och 
P-halt (enbart P) för att beräkna arealviktad läckagehalt för det specifika 
delavrinningsområdet. Den valda metodiken där fältmodellernas resultat används i 
avrinningsområdesskala skapar ett behov att validera framtagna läckage-
koefficienter och läckagehalter innan de kan tillämpas på den nationella skalan. 
Genom att testa läckagehaltsberäkningarna i jordbruksdominerade små sjölösa 
avrinningsområden kan både läckagekoefficienter och indata till 
läckagehaltsberäkningarna testas. Därför har vi inom ramen för detta projekt 
utvärderat läckagekoefficienter (NLeCCS) och beräknade läckagehalter för 
jordbruksmark i sju små avrinningsområden som domineras av jordbruksmark och 
där jordbruket är den största bidragande källan till näringsämnesförluster. 

Retentionsberäkningarna för N och P skiljer sig åt i PLC5 eftersom det 
beräknas en retention av N i mark och grundvatten (alltså mellan fältkanten och 
vattendraget) medan denna retentionsberäkning saknas för P. Med tanke på att P är 
mycket mindre rörligt och därmed mer utsatt för retentionsprocesser än N är detta 
antagande en grov förenkling som kan leda till allvarliga brister i modellerings-
resultaten. För P finns dock en reduktionsfaktor för ytavrinningsförluster som 
bestämts genom kalibrering baserad på 13 observationsfält som ingår i 
miljöövervakningen för jordbruksmark och som ingår i beräkningen av 
läckagekoefficienter (Johnsson m. fl. 2008). Inom ramen för detta projekt har vi 
modellerat N- och P-retention för ovan nämnda sju små avrinningsområden för att 
få en uppfattning om betydelsen av retentionen i denna skala. 

I ett separat projekt (Hjerdt m. fl., 2009) har dock en modul utvecklats och 
testats i HBV-NP modellen som innebär att en retention i dikena till vattendragen 
kan simuleras. Avsikten är att använda denna i PLC6-kalibreringen av retentionen i 
avrinningsområden. 
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Syfte 
Huvudsyftet med detta projekt är att validera jordbruksläckagekoefficienter och 
läckagehalter genom tillämpning i små, sjölösa områden som domineras av jord-
bruksmark.  

Eftersom valideringen utförs genom jämförelse med mätserier från små, 
sjölösa, jordbruksdominerade avrinningsområden inkluderas retentionen mellan 
fältkanten/rotzonen och bäcken där mätningarna utförs. Därmed erhålls en 
kvantifiering av den så kallade markretentionen av både kväve och fosfor innan de 
når sjöar och större vattendrag.  

Med detta projekt skapas förutsättningar för en säkrare parametrisering och 
kalibreringsprocess inför PLC-beräkningar, där läckagekoefficienter framtagna 
med NLeCCS först testas i avrinningsområdesskala med en källfördelningsmodell. 
Därmed fås en kännedom om de viktigaste orsakerna till avvikelserna mellan 
uppmätta och modellerade näringsförluster beror på felaktigheter i 
läckagekoefficienterna eller på indata till läckagehaltsberäkningarna. Detta ger oss 
en förbättrad möjlighet att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt utvärdera 
motsvarande avvikelser i kommande PLC-beräkningar, och genom en omedelbar 
feedback till jordbruksmodellerna kan vid behov en justering av 
läckagekoefficientberäkningarna ske. 

På detta vis skulle modelleringen av läckagekoefficienter och dess testning på 
avrinningsområdesnivån kunna löpa parallellt i en interaktiv process för att 
kvalitetssäkra framtagna resultat. Vårt mål är att detta förfarande ska vara en 
integrerad del av PLC-beräkningarna. I detta utvecklingsprojekt har vi genomfört 
de tidskrävande stegen i modelltillämpningen, som datainsamling och modell 
uppsättning, så att hela systemet är förberett inför kommande PLC-beräkningar. 
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Genomförande 
Projektet genomfördes i följande steg: 
 

1) Identifiering och urval av lämpliga studieområden 
2) Insamling och anpassning av indata 

a) Delavrinningsområden 
b) Jordartsfördelning 
c) Markfosfor 
d) Lutning 
e) Odlingsdata 
f) Markanvändning 
g) Punktkällor 
h) Temperatur 
i) Flöde 
j) Vattenkemi 

3) Modellering 
Följande scenarier har modellerats: 
1) Grundscenario med PLC5 data 
2) Förbättrade läckagehalter genom bättre lokal indata 
3) Lokalt anpassade läckagekoefficienter för kombination av gröda och 

efterföljande gröda beräknade med NLeCCS 
4) Nya läckagekoefficienter framtagna med omkörning av 

ICECREAMDB med lokalt anpassat klimat 
4) Utvärdering av resultaten och förslag på förbättringar 

 
Ett grundscenario modellerades för samtliga områden med data framtagna inom 
PLC5-arbetet. Vid anpassning av PLC5-data till de nya mindre delavrinnings-
områdena har samma beräkningsmetodik använts som i PLC5-beräkningarna. För 
varje område med tillgänglig lokal indata modellerades också ett scenario med mer 
lokalt anpassade läckagehalter. Syftet med detta var att möjliggöra en jämförelse 
mellan indata från PLC5 och de lokalt anpassade data för att undersöka förbätt-
ringspotentialen för indata i PLC-arbetet. Förbättringsscenarierna ser olika ut för 
olika studieområden eftersom bästa tillgängliga lokala data användes i varje enskilt 
område. Resultat av källfördelningsmodelleringen diskuterades ingående med jord-
bruksmodellerarna för att skapa återkoppling till läckagekoefficienterna. Slutligen 
gjordes för vissa områden där avvikelser mellan uppmätta och modellerade när-
ingsbelastningar inte kunde förklaras med bättre lokal indata, en översyn av möj-
ligheter att förbättra läckagekoefficienterna antingen genom en ny beräkning av 
läckagekoefficienterna i NLeCCS eller genom nya omkörningar av 
ICECREAMDB med lokalt anpassad målavrinning.   
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Identifiering och urval av lämpliga studieom-
råden 
Som lämpliga områden identifierades avrinningsområden som ingår i det nationella 
miljöövervakningsprogrammet för Typområden på jordbruksmark (Stjernman 
Forsberg m. fl., 2010) samt tre avrinningsområden som ingår i projektet ”Greppa 
P” som drivs av Jordbruksverket (Figur 1). Från ovan nämnda områden valdes sju 
avrinningsområden som uppfyllde de flesta av följande förutsättningar: 

 
1) Områdena domineras av jordbruksmark 
2) Lång mätserie med vattenförings- och vattenkvalitetsdata i utloppet av 

området 
3) Synoptiska (gärna vid flera tillfällen) provtagningar av vattenkvalitet i 

flertal punkter uppströms utloppspunkten 
4) Tillgänglig information om odlingsdata  
5) Tillgänglig information med högre upplösning om 

a. Jordarter på jordbruksmark 
b. P-halter i jordbruksmark 

6) Ingen förekomst av sjöar i områdena. Område W3 inkluderades i studien 
som ett referensområde med sjöar för att kunna jämföra 
retentionsberäkningarna. 
 

Det är viktigt att tillägga att alla studieområden inte uppfyller alla ovanstående 
kriterier men inkluderades ändå i studien i brist på andra områden med bättre 
indata. Utifrån dessa kriterier valdes områdena som visas i figur 1 och i tabell 1 ges 
en kort beskrivning av studieområdena. 

 



14 
 

 
Figur 1. Studieområdenas ungefärliga läge visas med en större ruta. 

 
Tabell 1. Studieområden som ingår i projektet med totala arealer samt andelen åkermark, 
betesmark och skog. I tabellen redovisas de arealer som nyttjades som indata för 
modelleringarna.  
Område Areal (ha) Åkermark (%) Betesmark (%) Skog (%) Län 

M42 898 91 0 0 Skåne 
N33 692 87 1 0 Halland 
N34 1398 84 2 3 Halland 
E23 790 51 9 25 Östergötland 
U8 575 55 3 30 Västmanland 
C6 3166 59 2 27 Uppsala 
W3* 7397 30 1 45 Dalarna 
*Nedlagd sedan 2002 

 
 
Insamling och anpassning av indata 
En förutsättning för uppsättning och tillämpning av källfördelningsmodellen 
FyrisNP är att samla och anpassa nödvändiga indata. Två aspekter är här viktiga att 
belysa. Den första är att en anpassning av indata är nödvändig för att skapa 
förutsättningar för att kunna tillämpa källfördelningsmetodiken i allmänhet och 
FyrisNP i synnerhet i sådana små avrinningsområden. Ett exempel på detta är 
avgränsningen av delavrinningsområden så att den anpassas mot tillgängliga 
provpunkter i områdena. Den andra aspekten är en översyn av indata så att bättre 
lokala data (jämfört med tillgänglig PLC5 indata) används för att minska risken att 
avvikelser i uppmätt och modellerad näringsämnestransport beror på felaktiga 
indata. Exempel på sådana lokala data som tagits fram för de nya delavrinnings-
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områdena är jordart på jordbruksmark, lutning och fosforhalt i jordbruksmark. 
Dessutom har odlingsdata för områdena samlats in, bearbetats och jämförts med 
odlingsdata som finns för de 22 produktionsområdena som läckageberäkningarna i 
PLC baseras på. Det är också viktigt att betona att modellering med lokala indata 
gjordes för alla områden där sådana data fanns, oavsett om det ledde till 
förbättringar eller försämringar av överensstämmelse mellan uppmätta och 
modellerade värden. Syftet med detta projekt var som sagt att validera 
läckagekoefficienterna och framräknade läckagehalter och därför har fokus inte 
varit på att få bästa möjliga överensstämmelse. Bra överrensstämmelse med 
felaktig indata kan med andra ord inte nyttjas för att utvärdera läckage-
koefficienternas representativitet och därför genomfördes, i mån av tillgänglig data, 
alltid modelluppsättning och modellering med lokala data.  

Olika arbetsmoment beskrivs mer noggrant nedan och utvalda delar 
exemplifieras med område C6 (övriga områden återfinns i Bilaga 1). 
 
 
Delavrinningsområden 
Vid indelning i nya mindre delavrinningsområden inom de sjölösa jordbruks-
områdena har bearbetning av befintliga delavrinningsområden (PLC5 och 
typområden) gjorts för att anpassa dessa till såväl ordinarie mätstationer som till de 
synoptiska provpunkterna. Av de synoptiska provpunkterna har de som mest 
naturligt avgränsar nya delavrinningsområden använts medan till exempel 
provpunkter som representerar provtagna jordbruksbrunnar i enskilda fält har 
uteslutits. Områdenas yttre gränser har i största möjliga mån bibehållits. Insamling 
och bearbetning av höjddata för beräkning av nya delavrinningsområden har utförts 
med GIS-programmen ArcView och ArcGIS. I beräkningarna togs även hänsyn till 
dräneringskartor, i mån av att sådana uppgifter fanns tillgängliga. I vissa fall har 
befintliga vattendrag kompletterats med information om dikesutbredning från 
digitaliserade historiska kartor. För studieområde W3 har en ny indelning i 
delavrinningsområden tagits fram som bygger på mer högupplöst höjddata (5x5 m 
grid, levererat av Malin Spännar på Länsstyrelsen i Dalarna). 

I fallet med studieområde C6 ingår hela området i ett PLC-
delavrinningsområde som i sin tur mynnar ut i Örsundaån. Utloppspunkten 
(mätstationen) i område C6 sammanfaller dock inte helt med utloppet från PLC-
delavrinningsområdet och det finns ingen indelning i mindre delavrinningsområden 
som tar hänsyn till alla befintliga mätpunkter (figur 2). 
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Figur 2. PLC-delavrinningsområde med mätpunkter inom områdets gränser. 

 
Därför avgränsades i detta fall dels tillrinningsområdet till utloppspunkten, dels 
delavrinningsområden till varje mätpunkt (figur 3). Storleken på de nya 
delavrinningsområdena varierar mellan 1-10 km2, vilket ger möjlighet att komma 
nära källan, det vill säga i detta fall åkermarkens påverkan. 
 

 
Figur 3. Beräknade delavrinningsområden i studieområde C6 som en karta och som 
flödesschema framtagen med FyrisNP-modellen där färgerna visar procent åkermark i varje 
delavrinningsområde.  

 
 
Jordartsfördelning  
Vid framtagandet av en ny mer lokalt anpassad jordartskarta för jordbruksmark 
används en metod från ett annat utvecklingsprojekt i SMED (Djodjic m. fl., 2009). 
Metoden går ut på att jordarten i icke provtagna punkter bestäms utifrån jordarten i 
närmaste provtagna punkt, med SGU:s lokala jordartskarta som styrande för 
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avgränsningar mellan olika jordartsgrupper. Som underlag för dessa beräkningar 
nyttjades data som samlades in under olika kartläggningsprojekt som utfördes för 
att förbättra kunskap om markegenskaper i olika områden som ingick i denna 
studie. Den nyframtagna kartan ger en högre upplösning då varje 
delavrinningsområde kan innehålla fler jordarter (tabell 2) medan noggrannheten i 
bestämningen inte blir sämre jämfört med den existerande jordartskartan. Övriga 
fördelar är att den nyframtagna kartan bättre återspeglar de bakomliggande 
provpunkterna samt att punkternas täthet återspeglas bättre. Dessutom är 
övergångarna mellan olika jordarter mer naturliga eftersom de styrs av SGU:s 
lokala jordartskarta. Detta kan jämföras med den jordartskarta för åkermark som 
tagits fram till PLC5-beräkningarna där en dominerande jordart har ansatts varje 
delavrinningsområde (Brandt m. fl., 2008). Till grund för denna karta ligger 3 100 
prover tagna i jordbruksmarkens matjord (Eriksson m.fl., 1999) där mätvärdena 
från provpunkterna har använts för att interpolera en heltäckande karta. I båda 
metoderna är jordarterna indelade i 10 jordartsklasser som bygger på den 
internationella texturklassificeringen för att passa läckagekoefficienterna för 
jordbruksmark. 

Enligt PLC5 klassades all åkermark i delavrinningsområdet som ”silty clay”. 
Både SGU:s jordartskarta och analyser i provpunkter tyder dock att det finns varia-
tion i jordarter inom området (figur 4). 
 

 
Figur 4. SGU:s jordartskarta samt jordarter enligt den internationella klassificeringen bestämda i 
provpunkter inom studieområde C6. 

 
Slutligen användes alltså metodiken enligt Djodjic m. fl. ( 2009), för att ta fram ny 
jordartsfördelning (figur 5). Den nya jordartskartan användes sedan för att ta fram 
en ny jordartsfördelning för varje delavrinningsområde inom studieområde C6. 
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Figur 5. Ny jordartskarta för studieområdet C6. 

 
I tabell 2 sammanställs jordart enligt PLC5 och den nya jordartsfördelningen som 
användes som indata för källfördelningsmodelleringen med FyrisNP. 
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Tabell 2. Jordart enligt PLC5 och enligt nya lokala kartan (Tot) med procentuell fördelning 
för de olika studieområdena 

 Jordart (%) 

Studie- 
område Sand 

Loamy 
Sand 

Sandy 
Loam Loam 

Silt 
Loam 

Sandy 
Clay 
Loam 

Clay 
Loam 

Silty 
Clay 
Loam 

Silty 
Clay Clay 

M42  PLC5 . . 100 . . . . . . . 

M42  Tot . . 38 62 . . . . . . 

           

N33  PLC5 . . 42 58 . . . . . . 

N33  Tot . . 42 58 . . . . . . 

           

N34  PLC5 . . 100 . . . . . . . 

N34  Tot 2 20 40 15 18 3 1 . 1 . 

           

E23  PLC5 . . . . . . . . . 100 

E23  Tot . . . 22 . . 78 . . . 

           

U8  PLC5 . . . . . . 100 . . . 

U8  Tot . . . . . . . . . 100 

           

C6  PLC5 . . . . . . . . 100 . 

C6  Tot . . . 9 3 . 2 34 51 . 

           

W3  PLC5 . . . . 100 . . . . . 

W3  Tot . . . . 100 . . . . . 

 
Observera att inga lokala jordartsdata fanns tillgängliga för områden N33 och W3 
och därför användes samma jordartsfördelning som i PLC5 för dessa. Skillnader i 
tabell 2 mellan PLC5 och den nya lokala kartan är i de flesta fall mycket stora. 
Med tanke på att jordarten har stor påverkan på läckagehalter så bör framtagning 
av lokal jordartsfördelning rekommenderas vid alla tillämpningar av PLC-
metodiken på små avrinningsområden.  
 
 
Markfosfor 
Fosforhalt i marken mätt som P-HCl är en av de huvudfaktorer som ingår i 
matrisen för beräkning av P-läckagekoefficienter med ICECREAMDB enligt 
PLC5-metodiken. Dessa värden är dock mycket osäkra på grund av låg täthet av 
tillgängliga mätpunkter. Eftersom stora variationer av P-halt i marken förekommer 
även lokalt mellan och inom enskilda fält så utforskades i detta projekt möjligheter 
att förbättra beskrivningen av markens P- halt för dessa små områden. Som 
underlag för dessa beräkningar nyttjades samma data som för översyn av jordarts-
fördelningen, i den mån det även fanns uppgifter om P-halt i marken enligt någon 
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av de två agronomiska analysmetoder som används i Sverige. Fosforinnehållet i 
jordbruksmarkens matjordsskikt analyseras vanligen med två olika extraktions-
metoder P-HCl eller P-AL. För områden där markfosforhalten analyserats med P-
AL metoden beräknades P-HCl från ett samband mellan P-AL och P-HCl (bilaga 
1). De framtagna P-HCl värdena användes för att i likhet med PLC5-beräkningarna 
ta fram ett medelvärde för varje delavrinningsområde.  

Till skillnad mot PLC5 delas dock inte värdena in i fosforklasser, utan 
framräknade diskreta värden användes för att framräkna läckagekoefficienter enligt 
den metodik som föreslagits av Djodjic m. fl. (2008) och utvecklats av Persson 
(2009). Detaljer kring dessa beräkningar för varje enskilt område redovisas i bilaga 
1.  

Hela studieområdet C6 klassades i PLC5 till fosforklass 2 vilket motsvarar ett 
medelvärde på 76 mg P/100 g jord. Analyser av tillgänglig data från provtagna 
punkter i området visar dock på en hög lokal variation (figur 6) vilket har nyttjats 
för att ta fram nya fosformedelvärden för varje delavrinningsområde (figur 7). 
 

 
Figur 6. Fosforhalter (P-HCl) i jordbruksmark inom studieområde C6. Halter i mg P/ 100 g jord. 
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Figur 7. Medelvärde för fosforhalten (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark för varje 
delavrinningsområde i studieområde C6. Delavrinningsområden 9 och 10 har låg andel åkermark i 
och inga provpunkter är tagna där. Därför får dessa två delavrinningsområden samma P-halt 
medelvärde som delavrinningsområde 8. 

 
Figur 8 visar innehåll av markfosfor (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark där ett 
medelvärde har beräknats för varje delavrinningsområde och jämförts med den 
markfosforhalt som tilldelats hela området i PLC5. 

 
Figur 8. Innehåll av markfosfor (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark. För varje 
delavrinningsområde har en markfosforhalt beräknats (svarta ringar). Röda cirklar visar den 
markfosforhalt som tilldelats hela området i PLC5. Avrinningsområde N33 hade inte tillräckligt 
med data för att ange markfosfor per delavrinningsområde. 

 
De stora lokala variationerna i P-halt inom respektive område är tydliga i figur 8. I 
de flesta områden sprider sig P-HCl-halterna över ett stort intervall vilket inte 
fångas med PLC5-generaliseringen med ett värde för hela området. Dessutom 
verkar inte PLC5-värdena representativa för studieområdena (gäller speciellt 
område W3 och U8). Frågan är också om just medelvärdet för ett 
delavrinningsområde är det mått som bäst beskriver sambandet mellan P-halter i 
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marken och P-förluster till vatten. Detta samband är ofta icke-linjärt och beskrivs 
antingen som exponentiellt eller med en brytpunktshalt efter vilken mycket höga 
förluster uppstår. I sådana fall är det just den lilla andelen av delavrinningsområdet 
som har mycket höga P-halter i marken som också påverkar P-förlusterna mest. 
Dessutom grundas nuvarande beskrivning av olika fosforpooler i marken i 
ICECREAMDB på innehållet av HCl-extraherbart P i jordarna i respektive 
simulerad region (PO22) (Eriksson m. fl., 1999). Blombäck och Lindsjö (2010) 
konstaterar att en anpassning av ICECREAMDB för svenska förhållanden borde 
göras utifrån de standardmässigt använda AL- (ammoniumlaktat) och HCl-
extraktionerna. En sådan förändring kommer troligtvis att innebära en högre 
modellkänslighet för mobilisering och utbyte mellan olika P-pooler. Därmed blir 
modellen även känsligare mot indata som används för att definiera P-pooler i 
modellen, det vill säga P-HCl och P-AL. 
 
 
Lutning 
Indelning av områdena i nya mindre delavrinningsområden skapade behov av nya 
beräkningar av jordbruksmarkens lutning i respektive delavrinningsområde (bilaga 
1). ESRI GIS-programmen ArcView och ArcGIS användes för beräkningarna 
enligt samma metodik som i PLC5. I mån av tillgängliga data förbättrades 
vattendrags- och dikeskartan för att inkludera alla öppna vattendrag i 
beräkningarna. En buffert på 50 m bildades kring vattendragen, sedan gjordes en 
skärning mellan bufferten och delavrinningsområdenas jordbruksmark. Lutningen 
beräknades sedan för jordbruksmark i buffertzonen från höjddata och därefter 
beräknades medellutning för varje delavrinningsområde.  

I PLC5 klassades hela området C6 till lutningsklass 1 vilket motsvarar en 
medellutning på 1,43 %. Med de nya beräkningarna tilldelas de nya delavrinnings-
områdena mer lokalt anpassade värden för lutningen (figur 9).  
 

 
Figur 9. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde C6. Delavrinningsområde 10 har låg andel åkermark. Därför fick 
detta delavrinningsområde samma lutning som delavrinningsområde 9.  
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Även i detta fall användes metodik med kontinuerliga lutningsvärden istället för 
lutningsklasser (PLC5-metodik) för att räkna fram läckagekoefficienter, enligt 
rekommendationer från Djodjic m. fl. (2008) och metodutveckling av Persson 
(2009). 

Figur 10 visar lutning på jordbruksmark där ett värde har beräknats för varje 
delavrinningsområde och jämförts med den lutning som i PLC5 tilldelats hela 
området. 

 

 
 

Figur 10. Lutning (%) på jordbruksmark för delavrinningsområden inom respektive studieområden 
(svarta ringar). Röda cirklar visar den lutning som tilldelats hela området i PLC5. Studieområdet 
N33 hade inte tillräckligt med data för att ange markfosfor per delavrinningsområde och därför har 
inte heller lutningen beräknats. 

 
 
Odlingsdata 
Ett stort arbete har lagts på insamling och sammanställande av odlingsdata för sex 
av studieområdena. Motsvarande statistik för W3 finns inte att tillgå då området 
inte längre ingår i miljöövervakningsprogrammet. Data sammanställd för 
studieområdena är avrinningsstatistik, procentuell grödfördelning, gödselgivor 
fördelade på andelen åkermark, vårkorn och höstvete samt andelen stallgödslad 
areal (tabell 3). Odlingsdata från typområdena har jämförts med statistiken för 
respektive läckageregion (PO22) och det har utvärderats om och hur eventuella 
skillnader kan påverka beräkningen av läckagekoefficienter.  

I odlingsstatistiken skiljer sig område U8 och C6 från produktionsområde sex, 
PO6 (tabell 3). Både U8 och C6 har en högre andel spannmålsproduktion och lägre 
andel vall och träda. Grödsammansättningen i området påverkar växtföljden och 
därmed också jordbruksläckaget. Andelen gröda som följs av spannmålsgröda är 
högre i studieområdena än i PO6 vilket medför högre läckagekoefficienter (se 
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diskussion nedan under Modellering, figur 13). De delavrinningsområden som har 
en lägre andel vall och träda än produktionsområdet får med dessa beräkningar 
högre jordbruksläckagekoefficienter och de delavrinningsområden med högre 
andel vall och träda får lägre jordbruksläckage jämfört med PLC5-beräkningarna. 
 

Tabell 3. Grödfördelning (%) som medel för år 2004-2006 för studieområde M42, N34 och 
C6, för år 2006-2008 för studieområde E23 och N33, för år 2007-2008 för studieområde U8, 
samt för år 2005 i produktionsområden 

 Skåne- och Hallands 
slättbygd  

 Östgöta-
slätten 

 Mälar- & Hjälmar-
bygden 

 M42 N34 N33 PO1  E23 PO4  U8 C6 PO6 
            
vårkorn 22 33 23 21  2 9  34 22 17 
havre 1 5 12 4  3 4  9 2 9 
vårvete 4 3 13 4  0 2  0 7 5 

vårraps 0 0 0 0  8 2  3 9 4 
höstraps 2 2 4 4  0 4  0 1 0 
höstvete 39 12 17 23  48 27  34 28 13 

råg 2 3 2 3  0 6  4 1 2 
sockerbetor 19 8 2 11  0 0  0 0 0 
potatis 0 10 1 2  0 1  0 0 0 

vall 1 13 20 14  18 20  8 14 26 
träda 3 5 5 7  10 15  8 11 18 
övrigt 7 7 1 8  11 10  0 4 7 
            

 

Tabell 4 visar jämförelse för gödsling (till vårkorn och höstvete) och skördar 
mellan studieområden och tillhörande produktionsområden. 
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Tabell 4. Givor (kg/ha) av kväve och fosfor i handelsgödsel (hg) och i stallgödsel (stg) till 
vårkorn och höstvete i studieområden och produktionsområden (enligt PO18). Kväve som 
ammoniumkväve (oorg-N) och organiskt kväve (org-N) i stallgödsel. Skörd (ton/ha) av 
vårkorn och höstvete. För studieområde M42, N34 och C6 som medel för år 2004-2006, för 
studieområde N33 och E23 för år 2006-2008 och för U8 för år 2007-2008 och för 
produktionsområden för år 2005. Skörd som normskörd för produktionsområden. 
 Skåne- och Hallands 

slättbygd 
 Östgöta-

slätten 
 Mälar- & Hjälmar-

bygden 
 M42 N34 N33 PO1  E23 PO4  U8 C6 PO6 
            
Vårkorn            
N hg 113 85 75 93  107 85  90 95 75 
Oorg-N stg 0 13 3 7  0 11  4 0 6 

Org-N stg 0 12 7 8  0 16  8 0 8 
P hg 14 4 4 6  16 7  2 13 9 
P stg 0 10 4 5  0 7  4 0 6 

Skörd 5.8 5.1 5.3 5.7  4.8 4.7  4.9 5.2 4.1 
            
Höstvete            

N hg 181 150 147 166  145 127  97 149 122 
Oorg-N stg 0 15 18 5  15 10  16 3 11 
Org-N stg 0 17 33 5  8 14  30 0 12 

P hg 12 3 2 11  4 7  0 15 9 
P stg 0 10 16 3  13 7  16 1 7 
Skörd 8.1 7.5 6.2 8.0  6.6 6.0  6.2 6.4 5.2 
            

 

Även om det finns skillnader i olika gödselformer så är totala mängderna kväve 
och fosfor ganska lika i studieområdena och i tillhörande produktionsområde. 
Vårkorn i område N33 får visserligen lägre mängd kvävegödsel (85 kg/ha) än PO1 
(108 kg/ha) men däremot får höstvete högre kvävegiva (198 kg/ha) än medelvärdet 
för PO1 (176 kg/ha) och därmed utjämnas totala givorna över hela växtföljden. 
Vårkorn i området U8 får däremot mycket lägre fosforgiva (6 kg/ha) jämfört med 
PO6 (15 kg/ha). 

Å andra sidan verkar skillnaderna ligga i hur jämnt gödseln sprids över hela 
åkerarealen. Tillgängliga data för områden E23 och N33 möjliggjorde en samman-
ställning av statistiken för gödselgivor på åkermark. Figur 11 visar att en liten del 
av arean får en stor andel av stallgödselgivan och att gödselgivan (kg/ha) varierar 
mycket kraftigt. Läckagekoefficienterna representerar däremot en jämn fördelning 
av gödsel över hela åkerarealen. 
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Figur 11a. Givor av oorganiskt kväve (väster – röd linje) och fosfor (höger – grön linje) för den 
åkermark som kvävegödslats i studieområde E23 för åren 2006 och 2007. Vid höga givor är 
gödselmedlet oftast stallgödsel eller slam. Både tillförd mängd och innehåll av N och P är osäker 
för dessa gödselmedel. 

 
Figur 11b. Givor av oorganiskt kväve (väster – röd linje) och fosfor (höger – grön linje) för den 
åkermark som kvävegödslats i studieområde N33 för åren 2006 och 2007. Vid höga givor är 
gödselmedlet oftast stallgödsel eller slam. Både tillförd mängd och innehåll av N och P är osäker 
för dessa gödselmedel. 

 
Således får endast en mycket liten andel av jordbruksarealen i område E23 de 14 
kg fosforgödsel per hektar (tabell 4) som antas fördelas jämt över området i 
läckagemodellen ICECREAMDB. Även om det finns mellanårsvariationer så får 
ungefär 50 % av arealen ingen fosforgödsel alls, medan ca 5 % får så mycket som 
100 kg P/ha. Hur denna mycket ojämna gödselspridning påverkar fosforförlusterna 
är svårt att bedöma kvantitativt men höga givor på enskilda fält borde öka risken 
för höga förluster. Sammanfattningsvis får en liten del av arealen en stor del av 
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gödselgivan, och variationer i gödselmängder varierar både rumsligt (olika fält och 
skiften) och tidsmässigt (mellan olika år). I NLeCCS har man för PLC-
beräkningarna tagit hänsyn till den ogödslade arealen genom att sänka gödselgivan 
till gödslad areal i proportion till ogödslad areal. För kväveberäkningarna får detta 
liten effekt eftersom den ogödslade arealen är mycket liten. För 
fosforberäkningarna, där ogödslad areal är stor, kan man tänka sig att detta kan få 
stor effekt. Eventuella effekter av en ojämn gödselfördelning för beräkningen av 
läckagekoefficienter och läckagehalter för P bör undersökas. 
 
 
Markanvändning 
Markanvändning i de sjölösa jordbruksområdena har beräknats med samma 
kartunderlag som i PLC5-beräkningarna. Arealen öppen mark har använts för att 
med samma metod som i PLC5 korrigera jordbruksarealen. Öppen mark har även 
använts för att korrigera den tillkomna arealen för vattendrag så att den totala 
arealen för studieområdet hålls oförändrad. Grödfördelning i de nya 
delavrinningsområdena har beräknats med samma metodik som i PLC5 och även 
här har IAKS- och blockdata från 2005 använts. Vattendragens längd har beräknas 
utifrån olika kartmaterial beroende på vilka kartor som funnits att tillgå (tabell 5).  
 

Tabell 5. Ursprung till kartmaterialet som användes för att beräkna vattendragens längd 
Område Karta Digitaliserat 
U8 Google Earth  Diken och troliga dräneringsrör 
C6 Historiska kartor  Historiska vattendrag 
N34 Dräneringskarta  Huvuddränering 
N33 Uppskattad huvuddränering Uppskattad huvuddränering 
W3 Ekonomiska kartan - 
M42 Dräneringskartor  Huvuddränering 
 
 

Punktkällor 
Av de sju områdena är det bara W3 som förutom enskilda avloppsanläggningar 
också har ett avloppsreningsverk. Uppgifter på årsmedelvärden på kväve och 
fosforutsläpp från reningsverket har samlats in för åren 2000 till och med 2008. 
Data för första halvåret av 2009 fanns inte att tillgå och är därför satta till samma 
värden som för 2008. Uppgifter om bruttobelastning från dagvatten har tagits från 
PLC5-data. Belastningen har skalats ned för att motsvara den area tätort som finns i 
respektive delavrinningsområde. Från PLC5-data har också information om 
belastningen från enskilda avlopp hämtats då det inte fanns lokala data att tillgå. 
Belastningen har fördelats på antalet boningshus i PLC5-området och sedan har 
antalet hus per delavrinningsområde använts för att skala om belastningen. 
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Temperatur 
Dygnsmedeltemperaturer för hela modelleringsperioden från närliggande 
klimatstationer har erhållits från SMHI. Källfördelningsmodellen körs på 
veckobasis och dygnsmedeltemperaturen har därför utnyttjats för att beräkna 
veckomedeltemperatur. 
 
 
Vattenföring 
I typområdena mäts vattenföring kontinuerligt och registreras som 
dygnsmedel (l/s). Mätstationen ligger i regel i typområdenas utloppspunkt. 
Vattenföringsstationerna i U8 och N33 ligger dock cirka 200 m nedströms 
områdenas utlopp, men vattenföringen i utloppet antas vara densamma som vid 
vattenföringsstationen. I tabell 6 sammanställs mätmetoder för vattenföring 
områdena. 
 

Tabell 6. Metod för mätning av vattenföring i olika områden 
Studieområde Förkortning Flödesmätningsmetoder 
M42 T.v/d Triangulärt överfall, velocitetsmätare och datalogger 
N33 T.p Triangulärt överfall, mekanisk flottörskrivarpegel 
N34 Av.dl/d Avbördningskurva, deplacementskropp, lastcell och datalogger 
E23 T.p Triangulärt överfall, mekanisk flottörskrivarpegel 
U8 T.p Triangulärt överfall, mekanisk flottörskrivarpegel 
C6 T.p Triangulärt överfall, mekanisk flottörskrivarpegel 

 
I område W3 finns inte längre någon vattenföringsmätning då området från och 
med 2002 upphörde att vara ett typområde. I W3 modellerades därför 
vattenföringen med FyrisQ-modellen. Äldre uppmätt flödesdata användes för att 
kalibrera modellen. Figur 12 visar resultat av flödesmodelleringen. 
 

 
Figur 12. Uppmätt och modellerat flöde för studieområde W3 för kalibreringsperiod 1989-1998. 
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Modellens förmåga att reproducera den uppmätta vattenföringen har utvärderats 
dels med effektivitetskoefficienten (Nash and Sutcliffe, 1970), dels med den 
relativa skillnaden i den totala vattenvolymen. Värdet 1 av effektivitets-
koefficienten innebär en fullständig överensstämmelse med uppmätta värden, 
medan negativa värden innebär att beräknade värden är sämre än medelvärdet för 
den studerade perioden. Genom kalibreringsprocessen uppnåddes en hög 
effektivitetskoefficient på 0,7 vilket innebär en stark överensstämmelse med 
uppmätta data (figur 12). Den relativa skillnaden i volym avrunnet vatten var 
4.4 %. 

Vid nationella beräkningar av läckagekoefficienter för jordbruksmark med 
NLeCCS systemet används målavrinning för de 22 produktionsområdena (PO22) 
som indata. Avrinningen i ett enskilt avrinningsområde kan dock avvika mer eller 
mindre från målavrinningen vilket ökar osäkerheten i läckagekoefficienterna vid 
lokala tillämpningar. För att visa på sådana avvikelser så redovisas långtidsmedel-
värdena för avrinningen från de studerade områdena tillsammans med målavrin-
ningen i respektive produktionsområde (tabell 7). 
 

Tabell 7. Medelavrinning i studieområden och målavrinningen för tillhörande 
produktionsområde 

 
Avrinningen i studieområde U8 (338 mm/år) skiljer sig markant mot 
målavrinningen i produktionsområde 6 (186 mm/år). Målavrinningen i Skåne och 
Halland är dock högre än avrinningen i studieområdena i denna del av Sverige. 
Enligt framtagna regressionsekvationer i Djodjic m. fl. (2004), leder en lägre 
målavrinning till något högre läckagekoefficienter. 
 
 
Vattenkemi 
Vattenprover tas regelbundet i områdenas utloppspunkter (ordinarie mätstationer). 
För perioden januari 2000 till och med juni 2009 har vattenkemiprover i regel 
tagits varje eller varannan vecka. I tabell 8 redovisas antalet ordinarie mätstationer 

Studieområde 2005 Medelvärde 1996/1997-2006/2007 

 Mål avrinning (mm) 
PO18 

 
Avrinning 

   
Skåne M42 301 221 
Halland N33 536 309 
Halland N34 536 371 
   
Östergötland E23b 197 178 
   
Västmanland U8 186 338 
Uppsala C6 186 236 
W3 269 297 
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i studieområdena och provtagningsfrekvensen. Vattenkemidata från de ordinarie 
stationerna har använts för att kalibrera källfördelningsmodellen FyrisNP. 
 

Tabell 8. Ordinarie vattenkemistationer i studieområden med startår, antal provpunkter 
och mätintensitet (frekvens). 

Område Ordinarie provtagning 
 Start antal Frekvens, jan 2000 – juni 2009 
M42 1991 4 Varannan vecka (varje vecka 2002-2006) 
N33 1991 1 Varannan vecka 
N34 1996 1 Varannan vecka (varje vecka 2002-2006) 
E23* 1988 1 Varannan vecka 
U8 1993 1 Varannan vecka (glesare vid lågflöde och tätare 

vid högflöde)  
C6 1993 1 Varannan vecka (varje vecka 2002-2006) 
W3** 1989 7 1 gång/månaden, vår och höst 1 gång/veckan 

* Mätningarna lades ned 1995 och återupptogs i juli 2002. 
** Från 2002 provtas 2 stationer 1 gång per månad. 

 
Utöver de ordinarie mätningarna har synoptiska provtagningar vid ett flertal 
tillfällen genomförts i studieområdena. I tabell 9 redovisas år då synoptiska 
provtagningar genomförts, antalet genomförda provtagningar samt antalet 
provtagna punkter. Inom parantes visas det totala antalet synoptiska 
provtagningspunkter och innan parentesen visas antalet använda punkter vid 
uppsättningen av FyrisNP. 
 

Tabell 9. Synoptiska vattenkemiprovtagningar redovisat för provtagna år, antal tillfällen 
samt antalet använda provtagningspunkter vid uppsättningen av FyrisNP-modellen. Inom 
parentes visas det totala antalet punkter som provtagits. 

Område Synoptisk 
provtagning  

 

 År Antal tillfällen Använda punkter (av totalt förekommande) 
N33 2007 

2008 
2009 

2 
2 
1 

6(9),6(8) 
5(8),5(7) 
6(9) 

N34 2000 
2001 
2002 
2008 
2009 

1 
1 
1 
2 
2 

3 
3 
3 
12(14) 
12(14) 

E23 2007 
2008 
2009 

1 
7 
2 

4(8) 
4(8),4(9),5(17),5(19),6(18),6(21),6(21) 
6(19) 

U8 2007 
2008 
2009 

1 
9 
2 

6(7) 
6(7,8,9) 
6(9) 

C6 2003 
2007 
2008 
2009 

1 
1 
2 
4 

4(6) 
8 
8,7 
8(12),9,9,3 
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Modellering 
 
Läckagekoefficienter för jordbruksgrödor och 
läckagehalter för jordbruksmark 
Följande scenarier har modellerats: 

1) Grundscenario med PLC5 data 
2) Förbättrade läckagehalter genom bättre lokal indata 
3) Lokalt anpassade läckagekoefficienter för kombination av gröda och 

efterföljande gröda beräknade med NLeCCS 
4) Nya läckagekoefficienter framtagna med omkörning av 

ICECREAMDB med lokalt anpassat klimat 
 
Grundscenario med PLC5 data  
För grundscenario med PLC5-data har samma läckagekoefficienter för 
jordbruksmark använts som i PLC5 (Johnsson m.fl., 2008). Läckagekoefficienterna 
är framtagna med NLeCCS med de ingående modellerna SOILNDB (N) och 
ICECREAMDB (P) samt beräkningsverktyg för växtföljdsgenerering och för 
beräkning av läckagekoefficienter. Läckagekoefficienterna beräknas utifrån 
simulerade resultat av växtsekvenser på 10 000 år och för varje kombination av 
gröda, jordart, lutning (endast P), fosforklass (endast P) och produktionsområde (= 
klimatområde) som ingår i simuleringarna. Jordbruksstatistik används som indata 
till beräkningarna. SCB sammanställer jordbruksstatistik för 18 
produktionsområden (PO18) men fyra av dessa har delats på grund av stora 
skillnader i avrinning. Läckagekoefficienterna är därför beräknade för 22 
produktionsområden (PO22). Data för jordbruksgrödor och deras arealer kommer 
från Jordbruksverkets databas över block- och IAKS-data för år 2005. Växt-
följderna på 10 000 år är framtagna med en slumpgenerator så att fördelningen av 
grödorna i växtföljden är proportionell mot arealförekomsten av grödan det år 
beräkningen gäller. Även andelen gödslad areal är proportionell mot 
arealförekomst av gödslad och ogödslad areal i respektive produktionsområde 
enligt SCB statistik. Eftersom växtföljden påverkar det beräknade läckaget finns 
det givna regler för vilka grödor som kan följa på varandra. Läckagekoefficienter 
kan beräknas för 12 huvudgrödor. Mindre frekvent förekommande grödor har inte 
beräknats separat, utan representeras av medelvärden för en kombination av 
huvudgrödorna. Utifrån dessa läckagekoefficienter har läckagehalter för varje 
delavrinningsområde beräknats i de studerade avrinningsområdena på samma sätt 
som läckagehalter beräknades i PLC5 för varje delavrinningsområde. Med andra 
ord, rådande grödfördelningen (för ett specifikt år) användes tillsammans med 
delavrinningsområdesspecifika uppgifter om dominerande jordart, tillhörighet till 
produktionsområde, lutning (enbart P) och P-halt (enbart P) för att beräkna 
arealviktad läckagehalt för det specifika delavrinningsområdet. 
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Förbättrade läckagehalter genom bättre lokal indata 
Lokalt anpassade läckagehalter för jordbruksmark har tagits fram i detta projekt. 
Detta har möjliggjorts genom att använda genom åren insamlad data från olika 
markprovtagnings- och markanalysprojekt. Med hjälp av dessa data skapades en 
förbättrad jordartskarta för jordbruksmark med mer lokalt anpassad information om 
jordarterna i delavrinningsområdena och de mer lokalt anpassade värdena för 
fosforhalt och lutning. 

För fosfor har dessutom ekvationer tagits fram som beskriver ett linjärt 
samband mellan produktionsområde, gröda och jordart för både markfosfor och 
lutning (Persson, 2009). Dessa ekvationer används för att ta fram mer lokalt 
anpassade läckagehalter för jordbruksmark utifrån kontinuerliga värden på 
markfosfor och lutning istället för fosforklasser och lutningsklasser. Ekvationer för 
linjärt samband har även tagits fram för ersättningsgrödorna som ersätter de 
grödklasser som inte simulerats. Saknas värden för havre, potatis, vårkorn, vårraps, 
vårvete och sockerbetor har medel för vårsådda grödor använts. Saknas värden för 
höstraps, råg och höstvete har medel för höstsådda grödor använts. I produktions-
områden där det saknas grödor att göra medel av används istället ett medel av alla 
grödor exklusive vall och träda. Medelvärdet används även som ersättning för 
gruppen smågrödor. Höstkorn förekommer i så liten omfattning att den inte har 
simulerats och som ersättningsvärde används råg eller om råg saknas smågrödor. 
 
Lokalt anpassade läckagekoefficienter från NLeCCS   
Som tidigare nämnts varierar en grödas läckagekoefficient beroende på 
efterföljande gröda (figur 13). I PLC5-beräkningarna är fördelningen av 
efterföljande grödor för respektive läckagekoefficient baserad på grödfördelningen 
för produktionsområdet i fråga. Om grödfördelningen i delavrinningsområdet 
avviker mycket från grödfördelningen i produktionsområdet blir därmed den 
framräknade läckagehalten något osäker. Förenklat kan man säga att vall som 
efterföljande gröda leder till lägre läckagekoefficienter för t.ex. vårkorn jämfört 
med t.ex. höstvete som efterföljande gröda till vårkorn. Om andel vall i 
delavrinningsområdet är högre än i tillhörande produktionsområde leder det till en 
lägre läckagekoefficient (figur 13). För att få en högre upplösning i N-
läckagekoefficienterna med större anpassning till växtföljdseffekter med rådande 
grödfördelning i avrinningsområdet användes en metod (typhaltskalkylatorn) som 
tagits fram i utvecklingsprojektet FyrisCOST för avrinningsområdena U8 och C61

                                                      
 
1 FyrisCOST är ett avrinningsområdesbaserat beslutstödsystem för kostnadseffektiva åtgärder mot 
övergödning som är under utveckling av SLU. En del i systemet är typhaltskalkylatorn som tar fram 
lokalt anpassade läckagehalter för jordbruksmark utifrån data från beräkningssystemet NLeCCS och 
dess ingående jordbruksmodeller SOILNDB och ICECREAMDB. 

. 
Metoden använder de beräkningar som tagits fram med NLeCCS för PLC5 och 
beräknar nya läckagekoefficienter för varje kombination av gröda, efterföljande 
gröda, jordart, lutning, fosforklass och produktionsområde. För att anpassa 
läckagekoefficienterna till den lokala grödfördelningen i studieområden U8 och C6 
beräknades med typhaltskalkylatorn läckagehalter för varje delavrinningsområde 



33 
 

utifrån respektive områdes grödfördelning. Typhaltskalkylatorn finns än så länge 
bara för produktionsområde 6 och kan därmed bara användas på studieområden U8 
och C6. Målsättningen är dock att på sikt täcka samtliga produktionsområden med 
typhaltskalkylatorn. 

 
Figur 13. Läckagekoefficienter för vårkorn på clay i produktionsområde sex som funktion av olika 
efterföljande grödor och i jämförelse med den läckagekoefficient som användes under PLC5 
beräkningar som ett resultat av grödfördelningen i produktionsområde sex. 

 
Nya läckagekoefficienter framtagna med omkörning av ICECREAMDB 
Slutligen, för område U8 kördes ICECREAMDB om med ny avrinning för att 
producera nya läckagekoefficienter eftersom stora avvikelser förekom i 
avrinningsvolymer i delområdet jämfört med målavrinningen för tillhörande 
produktionsområde (tabell 7). 
 
Typhalter från övriga källor 
Alla övriga källor (skogsmark, hygge, myr, öppen mark) modellerades med samma 
typhalter som i PLC5 (Brandt m. fl., 2008). 
 
Modellbeskrivning FyrisNP 
Retentionsberäkningar har gjorts med källfördelningsmodellen FyrisNP. Modellen 
har ursprungligen utvecklats på SLU för beräkning av kväve- och fosfortransporter 
i Fyrisåns avrinningsområde (Kvarnäs, 1996). Modellen har sedan vidareutvecklats 
i samband med tillämpningar på avrinningsområden där Göta älv (Sonesten m.fl., 
2004) är den mest storskaliga tillämpningen och detta projekt den mest småskaliga 
tillämpningen. 

FyrisNP beräknar källfördelad brutto- och nettotransport av kväve och fosfor i 
sjöar och vattendrag. Tidssteget i modellen är antingen på vecka eller på månad 
och den rumsliga upplösningen är på delavrinningsområdesnivå (Hansson m.fl., 
2008). Det principiella beräkningsförförandet är att uttransporten från ett 
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delavrinningsområde är summan av all tillförsel från uppströms belägna 
avrinningsområden plus intern tillförsel inom avrinningsområdet minus 
retentionen. Retentionen, dvs. förlust av näring i sjöar och vattendrag genom 
sedimentation, upptag av växter och denitrifikation, beräknas som funktion av 
vattentemperatur och hydraulisk belastning (vattenföring). Retentionen beräknas 
lika för samtliga källor i modellen. Modellen kalibreras mot tidsserier med 
uppmätta kväve (Tot-N) och fosforkoncentrationer (Tot-P) genom att anpassa två 
parametrar, där den ena parametern reglerar temperaturberoende (c0) och den 
andra (kvs) justerar hur retentionen påverkas av vattenföringen. Den redan nämnda 
effektivitetskoefficienten (Nash and Sutcliffe, 1970) används för att bedöma 
modellens förmåga att efterlikna uppmätta halter och transporter.  

Data som används för kalibrering av FyrisNP-modellen kan delas in i 
tidsberoende data (Hansson m.fl., 2008) t.ex. tidsserier på uppmätta 
koncentrationer för kväve och fosfor, vattentemperatur, avrinning och utsläpp från 
punktkällor (se figur 14), samt tidsoberoende data t.ex. information om 
markanvändning och sjö- och vattendragsareal. 
 

 
Figur 14. Generell struktur över in- och utdata i FyrisNP-modellen (Hansson m.fl., 2008). 

 
 
Kalibrering och retentionsmodellering 
Modelleringsperioden är nio och ett halvt år och sträcker sig från 2000-01-01 till 
2009-06-30 med undantag för område E23 som hade ett uppehåll i vattenkemi-
provtagningen mellan 1995 och juni 2002. Modellen har körts på veckobasis, för 
att kunna nyttja kalibreringsdata med vattenkemi på bästa sätt (provtagning varje 
eller varannan vecka).  

För att möjliggöra utvärdering av hur mycket eventuella avvikelser mellan 
uppmätta och modellerade halter av kväve och fosfor som kan förklaras med 
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användning av noggrannare lokala data har varje studieområde modellerats med 
både PLC5-data och lokalt anpassade data.  

Grundscenariot med PLC5-data som justerats för att gälla för de nya mindre 
delavrinningsområdena har modellerats för både kväve och fosfor för samtliga sju 
studieområden. 

Förbättrade lokalspecifika data användes för att ta fram nya mer representativa 
läckagehalter. För att ta fram kväveläckagehalter som bättre överrensstämmer med 
jordarten har de nya förbättrade jordartskartorna använts i alla studieområden för 
vilka det fanns bättre underlagsdata. För fosfor har de nya jordartskartorna 
tillsammans med nya värden för markfosfor (P-HCl) och lutning använts för att 
med hjälp av framtagna ekvationer ta fram läckagehalter som bättre 
överrensstämmer med rådande lokala förutsättningar. Dessutom har i vissa fall 
scenarion körts med förbättringar som hittas i jämförelsen av odlings- och 
avrinningsstatistik för studieområdena och produktionsområdena. Följande 
scenarion har körts: 

 
1) För studieområde U8 och C6 skiljer sig grödfördelningen från 

produktionsområdets grödfördelning och därför modelleras dessa två 
områden med nya N-läckagekoefficienter och nya läckagehalter som 
bättre speglar studieområdenas grödmix.  

2) För studieområde M42 och U8 råder vissa osäkerheter i jordartskartan 
och därför användes en modifierad jordartsfördelning för att testa om 
detta kan vara förklaringen till skillnaden mellan modellerade och 
uppmätta kväve- och fosforhalter i studieområdena. 

3) Avrinningsstatistiken för studieområde U8 skiljer sig jämfört med 
produktionsområdet och därför har nya fosforläckagekoefficienter 
modellerats med ICECREAMDB med en avrinning som bättre stämmer 
överrens med avrinningen i studieområdet. 
 

Kalibrering och retentionsberäkningar har gjorts på samtliga modelluppsättningar. 
Kalibrering har gjorts mot vattenkemistationen i studieområdenas utloppspunkter 
genom att köra datasetet 2000 gånger med Monte Carlo simuleringar för att finna 
de bästa värdena för kalibreringsparametrarna c0 och kvs. Därefter har skillnaden 
mellan uppmätta och modellerade kväve- och fosfortransporter sammanställts för 
att undersöka hur bra läckagekoefficienterna och läckagehalterna för 
jordbruksmark beskriver kväve- och fosforläckaget från studieområdenas 
jordbruksmark. 
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Resultat och Diskussion 
 
Transportmodellering 
Modelleringsresultat för N och P för alla sju studieområdena och alla scenarier 
visas i bilaga 2. Figurer 15 och 16 visar framräknade läckagehalter för 
delavrinningsområden i alla studieområden jämförda med ett långtidsmedelvärde 
(1996/1997 till 2007/2008) för uppmätt koncentration av respektive ämne (kväve 
och fosfor) från de ordinarie provtagningsstationerna. 

Resultaten visar att överrensstämmelsen mellan uppmätt och beräknad kväve- 
och fosfortransport varierar både mellan områdena och mellan näringsämnena 
(bilaga 2). Jämförelser i figurer 15 och 16 ger bara en översiktlig bild av 
representativiteten för tillämpade läckagehalter. För det första står läckagehalterna 
för bruttobidraget (innan retentionsberäkningar), och därför borde de vara högre än 
uppmätta halter, som per definition inkluderar retention inom områden. För det 
andra så finns det andra markanvändningar (t.ex. skog, öppen mark) inom alla 
områden som vanligtvis har lägre typhalter och därmed ”späder ut” det totala 
bidraget, vilket också innebär att läckagehalter från åkermark bör vara högre än 
uppmätta halter. Hur som helst erbjuder denna jämförelse ett väldigt enkelt sätt att 
bedöma rimligheten i läckagehalterna. I de flesta fall visar figurer 15 och 16 sådana 
mönster med högre läckagehalter jämfört med uppmätta värden. Det finns dock 
undantag, t.ex. PLC5-värden för kväve i område E23, vilket förklaras med en 
felaktig jordart för området (clay) i PLC5-beräkningarna, som enligt bättre lokala 
data har ersätts med clay loam och loam (tabell 2). Denna förändring förbättrade 
väsentligt resultaten för kväve men samtidigt försämrades resultaten för fosfor 
något när uppmätta transporter jämfördes med de modellerade (Bilaga 2, E23).  

Generellt kan man också säga att modelleringar (bilaga 2) visar att 
överensstämmelsen under episoder med mycket höga transporter är ganska låg, 
huvudsakligen på grund av stora simuleringsunderskattningar av 
näringsämnesförlusterna. Detta är speciellt uppenbart för fosfor. Det är dock 
förståeligt eftersom den valda metodiken med medelvärdesbildning för att få fram 
årliga läckagekoefficienter per definition missar extrema händelser, som också är 
vanligare för P än för N. Dessutom är det svårt att åtgärda sådana fel med denna 
metodik eftersom dessa uppmätta episoder är resultat av vissa extrema 
förutsättningar (t.ex. ytavrinning från nyligen gödslad åkermark).  
Jordbruksmodellerna är inriktade på att dels jobba med medelvärden av indata, dels 
leverera medelvärden för förluster. Med andra ord så är det högst troligt att vi med 
denna metodik aldrig kommer åt sådana händelser. Ett annat viktigt exempel i 
figurer 15 och 16 är område U8, där PLC5 scenario gav bättre överensstämmelse 
för både kväve och fosfor (bilaga 2). Dock var denna överensstämmelse grundad 
på felaktig jordart. Förändringen av jordarten från clay loam till clay (tabell 2) 
resulterade i lägre kvävehalter för området U8 (figur 15), samtidigt som lägre 
fosforhalter i marken (Figur 8) motverkade ökning av fosfortransporter. Därmed 
erhölls underskattningar av både kväve- och fosfortransporter (bilaga 2).  
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Underskattningar av kväveförlusterna från tyngre lerjordar (clay) med 
nuvarande läckagekoefficienter har konstaterats även tidigare (Djodjic et al., 2004). 
Omkörning av P-läckagekoefficienter med ICECREAMDB-modellen för att ta 
hänsyn till avsevärt högre avrinning i studieområdet jämfört med 
produktionsområdet (tabell 7) som en möjlig förklaring resulterade inte heller i 
väsentliga förbättringar (bilaga 2, U8). Området U8 har högst fosforförluster 
(långtidsmedelvärde över 1 kg P/ha och år) bland de studerade små områdena 
(Stjernman Forsberg m. fl., 2010), detta trots ganska låga fosforhalter i marken och 
ett platt landskap. Dessutom används lägre fosforgödselgivor i området jämfört 
med tillhörande produktionsområde (tabell 4). En möjlig förklaring är att stora 
delar av U8 med sin närhet till Mälaren utgörs av utströmningsområden, vilket 
leder till blötare markförhållanden vilket gynnar både ytavrinning och 
makroporflödet. Dessa landskapsprocesser och samspel mellan grundvatten och 
ytvatten ligger dock utanför fältmodellernas ramar. 
 

 
 

Figur 15. Kväveläckagehalter från åkermark för varje delavrinningsområde jämfört med 
långtidsmedelvärde (1996/1997 till 2007/2008) för uppmätt kvävekoncentration från de ordinarie 
provtagningsstationerna (svarta fyrkanter). 
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Figur 16. Fosforläckagehalter från åkermark för varje delavrinningsområde jämfört med 
långtidsmedelvärde (1996/1997 till 2007/2008) för uppmätt fosforkoncentration från de ordinarie 
provtagningsstationerna (svarta fyrkanter). 

 
Övriga resultat visar på att läckagehalterna kunde beskriva transporter av 
näringsämnen på ett tillfredställande sätt, oftast dock först efter att hänsyn tagits till 
lokala förhållanden (t.ex. M42, N34, C6, W3, bilaga 2). Ett undantag är fosfor-
transporter i N33, men där fanns det inga lokala data för att kunna förbättra PLC5-
indata. De beräknade värdena av effektivitetskoefficienten (Nash and Sutcliffe) 
(tabell 10) visar en god överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta 
transporter. 
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Tabell 10. Sammanställning kalibrerings- och utvärderingsparametrar för alla områden och 
för både PLC5 scenariot och förbättringsscenariot. Temperaturberoende (c0), 
retentionsberoende (kvs), effektivitetskoefficienten, Nash och Sutcliffe (eff) och linjär 
regression (r) 
  N  P  

Typområde Parameter PLC5  
Bästa 
scenarioa PLC5  

Bästa 
scenarioa 

      
M42 c0 0.99 0.92 0.99 0.98 
 kvs  0.13 0.23 1.01 2.66 
 Eff 0.86 0.85 0.35 0.68 
 R 0.93 0.93 0.83 0.83 
      
N33 c0 0.58  0.91  
 kvs  0.73  0.07  
 Eff 0.80  0.61  
 R 0.90  0.83  
      
N34 c0 0.05 0.15 0.99 0.99 
 kvs  0.06 0.01 2.18 5.17 
 Eff 0.87 0.87 0.43 0.54 
 R 0.96 0.96 0.77 0.78 
      
      
E23 c0 0.01 0.43 0.97 0.05 
 kvs  0.17 0.33 0.03 0.00 
 Eff 0.27 0.68 0.76 0.62 
 R 0.89 0.89 0.89 0.89 
      
U8 c0 0.97 0.98 0.96 0.95 
 kvs  1.76 0.31 0.98 0.90 
 Eff 0.74 0.51 0.47 0.45 
 R 0.86 0.86 0.82 0.82 
      
C6 c0 0.82 0.71 0.66 0.95 
 kvs  1.24 3.12 22.38 0.90 
 Eff 0.74 0.78 0.79 0.45 
 R 0.89 0.89 0.89 0.82 
      
      
W3 c0 0.43 0.44 0.81 0.97 
 kvs  13.57 13.61 0.07 0.08 
 Eff 0.77 0.77 0.54 0.51 
 R 0.88 0.88 0.75 0.76 
a) Förbättringsscenarier: 
M42 N ny jordart_33% SL, L, SCL & P ny jordart_PHCl_lutning_33% SL, L, SCL 
N33 N & P PLC5 
N34 N & P ny jordart_PHCl_Lutning 
E23 N ny jordart  & P ny jordart_PHCl_Lutning 
U8 N ny jordart_ny grödfördelning & P ny jordart_PHCl_Lutning 
C6 N ny_jordart_ny grödfördelning & P ny jordart_PHCl_Lutning 
W3 N ny_jordart & P ny jordart_PHCl_Lutning 
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Retention 
Modelleringen visar att retentionen varierar mellan de studerade studieområdena 
(figur 17). Ett område som avviker från övriga i detta avseende är område W3. 
Detta är också det största område (7397 ha, Tabell 1) och tre små sjöar återfinns i 
området, vilket orsakar höga retentionsvärden. I W3 är kväveretention högre än 
fosforretention, troligtvis på grund av att sjöarna själva under vissa förutsättningar 
kan bidra med intern fosforbelastning från sedimenten (Ulén och Kalisky, 2005) 
vilket resulterar i en lägre P-retention. I övrigt är den modellerade N-retention låg 
(0-13 %). Fosforretention i område C6, M42 och N34 är något högre (~30 %). 
Denna skillnad i retention mellan N och P är också logisk då N främst uppträder i 
lättrörlig löst oorganisk form. Arean för C6 (3166 ha) och N34 (1398 ha) är också 
större än övriga medan M42 (898 ha) är bara marginellt större än de övriga. Därför 
är det nära till hands att rekommendera områdets storlek/dikesdensitet som en 
vägledning för retention men det är svårt att utifrån dessa 7 (6 om man utesluter 
W3) områden dra generella slutsatser som ska gälla för hela landet vid nästa PLC-
beräkning. Dock verkar det rimligt att fosforretention i diken i större (>1000 ha) 
sjölösa områden inte kan negligeras och bör tas upp som ett viktigt 
utvecklingsområde. 
 

 
Figur 17. Den totala retention i varje studieområde, kväveretentionen visas som cirklar och 
fosforretentionen som trianglar. 
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Slutsatser och framtida 
implikationer 
Genom att testa läckagekoefficienterna och utifrån dem framräknade läckagehalter 
för jordbruksmark i avrinningsområdesskala ökar vi vår kunskap om 
koefficienternas generalitet och representativitet samt känsligheten för upplösning 
av lokala indata vid beräkning av läckagehalterna. Generellt visar detta projekt att 
läckagehalter på ett tillfredställande sätt kan beskriva åkermarkens påverkan, under 
de förutsättningar som finns gällande befintlig data och kunskapsnivå. Metodiken 
med årliga läckagekoefficienter och läckagehalter framtagna med indata som 
representerar medelvärden för ganska stora områden har givetvis sina 
begränsningar när den tillämpas för specifika små områden med alla avvikelser 
som kan förkomma med avseende på odlingsåtgärder, näringsämnesinnehåll i 
marken, jordartsvariationer mm. Det är dock uppmuntrande att i de flesta fall 
rimliga resultat kan uppnås med tämligen enkla anpassningar och förbättringar av 
indata. Detta innebär också att sådana tillämpningar av metodiken i små sjölösa 
områden med lokal data kan vara ett sätt att validera erhållna läckagekoefficienter 
från fältmodellerna i ett tidigt stadium innan de används för nationella beräkningar. 
Huvudslutsatser från detta projekt är: 

1) Detta steg med validering av läckagekoefficienter och läckagehalter bör 
inkorporeras i kommande PLC6-beräkningen som en extra utvärdering 
och justering av framtagna läckagehalter innan de ska användas för de 
nationella beräkningarna. 

2) En annan viktig slutsats som uppmärksammats även tidigare är att läck-
agekoefficienter för kväve på tyngre, leriga jordar leder till underskatt-
ning av förlusterna. 

3) Stora lokala variationer i jordbruksmarkens P-halt även i små avrin-
ningsområden borde gälla även för övriga områden i landet. Den stora 
betydelsen som höga P-halter i marken har för de totala P-förlusterna 
understryker behovet av grundligare undersökningar för att eventuellt 
hitta ett mer representativt mått än vad nuvarande aritmetiska medelvär-
de ger. 

4) Detsamma gäller även gödslingen, framförallt P-gödslingen. Påvisad 
mycket ojämn spridning av gödsel och den stora betydelsen av mycket 
höga P-givor för de totala förlusterna belyser återigen frågan om medel-
värdet är ett bra mått för att beskriva sambandet mellan gödselgivan och 
P-förlusterna i ett delavrinningsområde. 

 
En annan viktig slutsats är att vi i vissa fall inte har full förståelse för 

förlusternas orsak och nivå (fosfor i område U8) och där krävs det mer forskning 
och kunskap innan vi kan rekommendera och göra en modellanpassning för att 
fånga sådana fall. 

En sidoeffekt av denna studie är också att den visar att det kan finnas en mängd 
nödvändiga förbättringsmöjligheter för att tillämpa källfördelningsmetodiken i en 
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sådan skala med små områden. Jordart, fosforhalt i marken och 
grödsammansättning borde alla anpassas vid lokala tillämpningar eftersom PLC5 
data är för grov för att fånga den lokala variationen.  

Retentionen av fosfor verkar också vara viktig att ta hänsyn till, åtminstone i 
lite större sjölösa områden, men tyvärr är underlaget i denna studie för tunt för att 
kunna ta fram generella rekommendationer för de nationella beräkningarna.   
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Bilagor 
Bilaga 1 - Framtagning av värden för P-HCl, 
lutning och jordart 
 
Bilaga 2 - Transportmodellering 
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Bilaga 1 - Framtagning av värden 
för P-HCl, lutning och jordart 
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M42 
 
P-HCl 
I de tillgängliga jordproverna från jordbruksmark har det huvudsakligen 
analyserats P-AL värden och inte P-HCl. Samband mellan P-HCl och P-AL 
beräknades utifrån alla punkter inom rapporteringsområde 089090. 
 

  
Figur 1. Samband mellan P-AL och P-HCl för alla mätpunkter inom rapporteringsområde 089090 

Sambandet P-HCL=1.6722*P-AL + 38,485 användes för att räkna fram P-HCl i 
prover från studieområde M42. Därefter beräknades medelvärdet av P-HCl för 
varje delavrinningsområde. 
 

 
Figur 2. Medelvärde för fosforhalten (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark för varje delavrin-
ningsområde i studieområde M42. 
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Lutning 
Buffert (50m) bildades kring vattendragen, sedan gjordes en intersektion mellan 
bufferten och delavrinningsområdet. Lutningen beräknades från höjddata och 
därefter beräknades medellutning inom buffertzonen för varje 
delavrinningsområde. Se diagram nedan för resultat:  
 

 
Figur 3. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde M42. 

 
Jordart 
Karta framtagen för hela Skåne utnyttjades för att få fram en ny jordartsfördelning.  
 

Tabell 1. Jordartsfördelning för alla delavrinningsområden i M42. 

 % 

Delaro ID SANDY_LOAM LOAM SILTY_CLAY Total 

1 93 7 0 100 

2 45 55 0 100 

3 29 67 4 100 

4 2 98 0 100 

 
Punkter i M42 området visar ingen signifikant skillnad när de projiceras mot SGU 
jordarter. De flesta punkter är loam eller sandy loam och ligger mellan dessa två 
”modelljordar”, se graf nedan.  
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Figur 4. Fördelningen av alla texturbestämda punkter i M42 (små blå cirklar) och punkter 
som i modellberäkningar representerar varje jordart (stora röda cirklar) med texturtriangeln i 
bakgrunden. 
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N33 
Inga lokala data fanns att tillgå för att förbättra PLC5-data. När detta projekt 
startades var det planerat inom Greppa-P projektet att markkarakterisera även N33, 
vilket var anledningen att inkludera området som ett studieområde. Fram till 
skrivandet av denna rapport fanns det dock inga avslutade markanalyser att tillgå 
och därmed kunde inte bättre lokala data tas fram. 
 
 



52 
 

N34 
 
P-HCl 
Från tillgänglig markkarteringsdata beräknades medelvärde för fosforhalten i 
jordbruksmark, P-HCl ( mg/100g jord), för varje delavrinningsområde. 
 

 
Figur 5. Medelvärde för fosforhalten (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark för varje delavrin-
ningsområde i studieområde N34. 

 
Lutning 
Buffert (50m) bildades kring vattendragen, sedan gjordes en intersektion mellan 
bufferten och delavrinningsområdet. Lutningen beräknades från höjddata och 
därefter beräknades medellutning inom buffertzonen för varje 
delavrinningsområde. Se diagram nedan för resultat: 
 

 
Figur 6. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde N34. 
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Jordart 
Metodiken enligt Djodjic m. fl. ( 2009) användes för att ta fram en ny 
lokalanpassad jordartskarta. Resultat visas i bilden och tabellen nedan: 
 

 
Figur 7. Jordartskarta i område N34. 
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Tabell 2. Jordartsfördelning för alla delavrinningsområden i N34. 

Delaro / Soil 
clay  
loam loam 

loamy  
sand sand 

sandy  
clay 
 loam 

sandy  
loam 

silt  
loam 

silty clay 
loam 

Id_1 0 14 10 0 0 76 0 0 

Id_2 0 0 0 0 0 100 0 0 

Id_3 0 29 44 0 0 28 0 0 

Id_4 0 6 38 28 0 28 0 0 

Id_5 0 100 0 0 0 0 0 0 

Id_6 0 17 32 0 0 51 0 0 

Id_7 0 7 63 0 0 29 0 0 

Id_8 0 58 0 0 6 35 1 0 

Id_9 0 39 3 0 0 58 0 0 

Id_10 0 0 0 0 0 100 0 0 

Id_11 0 21 0 0 11 33 35 0 

Id_12 0 0 0 0 47 38 15 0 

Id_13 0 6 13 0 18 49 14 0 

Id_14 0 1 18 0 0 25 56 0 

Id_15 0 11 15 0 26 47 1 0 

Id_16 0 21 8 0 0 9 62 0 

Id_17 0 36 1 0 0 1 62 0 

Id_18 22 50 0 0 0 0 28 0 

Id_19 14 3 16 0 0 41 26 0 

Id_20 0 0 0 0 0 0 100 0 

Id_21 1 17 21 0 0 27 31 3 

Id_22 0 14 0 0 0 45 19 22 

Id_23 0 87 0 0 0 7 7 0 

Id_24 0 8 34 0 0 22 36 0 

Id_25 0 18 17 0 0 53 12 0 
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E23 
 
P-HCl 
I de tillgängliga jordproverna från jordbruksmark har det huvudsakligen 
analyserats P-AL värden och inte P-HCl. Samband mellan P-HCl och P-AL 
beräknades utifrån alla punkter i Motala ströms huvudavrinningsområde. 
 

 
Figur 8. Samband mellan P-AL och P-HCl för alla mätpunkter inom Motala ströms huvudavrin-
ningsområde 

 
Sambandet P-HCL=3,127*P-AL + 49,35 användes för att räkna fram P-HCl i 
prover från studieområde E23. Därefter beräknades medelvärden för P-HCl för 
varje delavrinningsområde. 
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Figur 9. Medelvärde för fosforhalten (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark för varje delavrin-
ningsområde i studieområde E23. 

 
Lutning 
Buffert (50m) bildades kring vattendragen, sedan gjordes en intersektion mellan 
bufferten och delavrinningsområdet. Lutningen beräknades från höjddata och 
därefter beräknades medellutning inom buffertzonen för varje 
delavrinningsområde. Se diagram nedan för resultat:  
 

 
Figur 10. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde E23. 

 
Jordart 
För de allra flesta provtagna punkter finns det bara lerhalt i område E23. Därför 
antogs i beräkningarna en silthalt på 36%, vilket är medelvärdet för de punkter där 
det finns värden av silthalt. Utförda statistiska analyser med ANOVA av lerhalt i 
förhållande till SGU jordarter visar att SGU:s kategori ”Lera” (J_bas_text) skiljer 
sig signifikant från övriga SGU jordar (1=lera, 2 = övriga jordarter /sand, torv, 
morän).  
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Figur 11. ANOVA-analys av skillnader i lerhalt i de uppmätta punkterna i förhållande till SGU:s 

jordarter.  
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Medelvärdet på lerhalt för SGU lera blir därmed 36 % vilket tillsammans med det 
antagna 36 % silt och följaktligen 28 % sand ger Clay Loam, alltså Lera = Clay 
Loam. Motsvarande bestämning för övriga jordarter med lermedelhalt på 27 %, silt 
36 % och sand 37 % ger Loam. 

 
Tabell 3. Jordartsfördelning för alla delavrinningsområden i E23. 

DARO_SL COUNT AREA_HA Delaro % 

1Berg 7 9.9 1 14 

1Clay Loam 10 54.4 1 75 

1Loam 8 8.3 1 11 

2Berg 9 7.2 2 7 

2Clay Loam 15 87.4 2 83 

2Loam 9 10.7 2 10 

3Berg 1 0.1 3 3 

3Clay Loam 2 2.9 3 74 

3Loam 3 0.9 3 23 

4Berg 4 2.4 4 2 

4Clay Loam 6 83.1 4 70 

4Loam 8 32.4 4 27 

5Berg 1 0.2 5 1 

5Clay Loam 3 25.8 5 84 

5Loam 6 4.8 5 16 

6Berg 3 1.4 6 2 

6Clay Loam 6 54.4 6 66 

6Loam 7 26.4 6 32 

7Berg 1 0.0 7 0 

7Clay Loam 3 29.2 7 85 

7Loam 3 5.0 7 15 

8Berg 1 0.0 8 0 

8Clay Loam 3 16.6 8 90 

8Loam 3 1.8 8 10 

9Berg 2 0.4 9 2 

9Clay Loam 3 19.7 9 79 

9Loam 2 4.7 9 19 
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U8 
 
P-HCl 
I de tillgängliga jordproverna från jordbruksmark har det huvudsakligen 
analyserats P-AL värden och inte P-HCl. Samband mellan P-HCl och P-AL 
beräknades utifrån alla punkter inom Norrströms huvudavrinningsområde. 
 

 
 

 
 
Figur 12. Samband mellan P-AL och P-HCl för alla mätpunkter inom Norrströms huvudavrin-
ningsområde 

 
Sambandet P-HCL=3.1974*P-AL + 51.671 användes för att räkna fram P-HCl i 
prover från studieområde U8. Därefter beräknades medelvärdet av P-HCl för varje 
delavrinningsområde. 
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Figur 13. Medelvärde för fosforhalten (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark för varje delavrin-
ningsområde i studieområde U8. 

 
Lutning 
Buffert (50m) bildades kring vattendragen, sedan gjordes en intersektion mellan 
bufferten och delavrinningsområdet. Lutningen beräknades från höjddata och 
därefter beräknades medellutning inom buffertzonen för varje 
delavrinningsområde. Se diagram nedan för resultat: 
 

 
 
Figur 14. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde U8. 
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Jordart 
För studieområde U8 fanns inga nya texturanalyser gjorda. Jordartskarta från SGU 
visar att nästan all jordbruksmark ligger i klassen ”Lera-silt”. I omkringliggande 
punkter från Eriksson m. fl. (1999) ligger lerhalten på över 50 %. Därmed anses 
Clay vara helt dominerande jordart. 

 
Figur 15. SGU:s jordartskarta i område U8. 
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C6 
 
P-HCl 
I de tillgängliga jordproverna från jordbruksmark (se bilden nedan) har det 
huvudsakligen analyserats P-AL värden och inte P-HCl.  

  
Figur 16. P-AL värden i provtagna punkter i område C6. 
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Samband mellan P-HCl och P-AL beräknades utifrån alla punkter inom Norrströms 
huvudavrinningsområde. 
 

 
 

Figur 17. Samband mellan P-AL och P-HCl för alla mätpunkter inom Norrströms huvudavrin-
ningsområde 

 
Utifrån denna omräkning togs fram medelvärden för varje delavrinningsområde:  
 

 
 
Figur 18. Medelvärde för fosforhalten (P-HCl, mg/100g jord) i jordbruksmark för varje 
delavrinningsområde i studieområde C6. Delavrinningsområden 9 och 10 har låg andel åkermark i 
och inga provpunkter är tagna där. Därför får dessa två delavrinningsområden samma P-halt 
medelvärde som delavrinningsområde 8. 
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Lutning 
Buffert (50m) bildades kring vattendragen, sedan gjordes en intersektion mellan 
bufferten och delavrinningsområdet. Lutningen beräknades från höjddata och 
därefter beräknades medellutning inom buffertzonen för varje 
delavrinningsområde. Se diagram nedan för resultat: 
 

 
Figur 19. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde C6. Delavrinningsområde 10 har låg andel åkermark. Därför fick 
detta delavrinningsområde samma lutning som delavrinningsområde 9.C6. 
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Jordart 
Bilden nedan visar de tillgängliga jordartsdata i provtagna punkter tillsammans 
med SGU: lokala jordartskarta i området. 

 
Figur 20. SGU:s jordartskarta och internationell jordart i provtagna punkter i område C6 . 

 
Metodiken enligt Djodjic m. fl. (2009) användes för att ta fram en ny lokalanpassad 
jordartskarta. Resultat visas i bilden och tabellen nedan: 
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Figur 21. Jordartskarta i område U8. 

 
Tabell 4. Jordartsfördelning för alla delavrinningsområden i E23. 

Delaro Loam Silt loam Clay loam Silty clay loam Silty clay Clay 

1   15 38 46  

2  6 16 28 48 3 

3    28 63 8 

4  23  47 30  

5  2  55 42  

6 5  3 2 82 8 

7  7  19 74  

8 25 50  21 4  
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W3 
 
P-HCl 
En gammal kartering utnyttjades för att ta fram P-HCl-värden per 
delavrinningsområde. Observera att inga mätpunkter finns i delavrinningsområde 
8. För det området användes medelvärde för alla punkter, det vill säga 46.4 mg 
P/100g jord! 
 

 
Figur 22. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde W3 

 
Lutning 
Intersektion mellan 50 m bufferten och jordbruksblocken gjordes först eftersom en 
del av vattendrag och sjöar inte rinner genom jordbrukslandskap. Lutning räknad 
med höjddata med hög upplösning (5 m). 

 

 
Figur 23. Jordbruksmarkens lutning (%) inom en 50 meterszon från vattendrag i varje delavrin-
ningsområde i studieområde W3. 
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Jordart 
Antalet texturanalyser från jordbruksmark var i studieområde W3 få och frånvaro 
av signifikanta samband mellan punkterna och SGU:s jordar omöjliggjorde en 
bättre jordartsfördelning. Enligt punkterna var dominerande jordart silt loam, men 
med inslag av silty clay och silty clay loam. Matjordens textur stämmer dock dåligt 
med SGU:s jordartskarta som baseras på analyser av alven (Olsson, 1996). Baserad 
på detta måste det utgås från att silt loam är dominerande jordart. Dock verkar silt 
loam i studieområde W3 ha en högre lerhalt än den modellerade silt loam. 
 

  
Figur 24. Fördelningen av alla texturbestämda punkter i M42 (små blå cirklar) och punkter 
som i modellberäkningar representerar varje jordart (stora röda cirklar) med texturtriangeln i 
bakgrunden. 
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Bilaga 2 - Transportmodellering 
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