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Bakgrund  
Åkermarkens förlust av fosfor till vattendrag, sjöar och hav har fått alltmer fokus under 
de senaste åren. Att förstå vilka processer som styr fosforförluster från åkermark är 
viktigt för såväl det nationella miljömålet ”Ingen övergödning” som EU:s ramdirektiv för 
vatten och arbetet för en hållbar utveckling i Östersjön. Jordbruket står för en betydande 
del av den fosfor som transporteras från Sverige till våra omgivande hav. Att minska de 
diffusa fosforförlusterna från jordbruksmark till vatten är komplicerat men troligtvis är 
kontroll av djurhållningen och begränsningar för mineral- och stallgödselgivor baserat på 
läckagerisken de mest effektiva åtgärderna. 

I SLU:s ”Långliggande Bördighetsförsök” gödslas jordarna från ett tjugotal platser med 
olika strategier; fyra nivåer av mineralgödsel med sexåriga växtföljder med resp. utan 
stallgödsel. Jordarna som gödslats med mineralgödsel har tidigare studerats med hjälp av 
djupa lysimetrar (Djodjic, et al., 2004). Resultaten antyder att fosforläckaget är starkt 
beroende på markens inneboende egenskaper och att kemin i alven är viktig. I den 
undersökningen kan dock läckaget ha påverkats mera av förhållandena i alven än under 
naturliga förhållanden. I en lerjord med större volym transporteras ofta vatten snabbt ner 
från matjorden genom makroporer samtidigt som flödet interagerar med grundvattnet. I 
de här redovisade försöken utvärderas därför fosforläckage direkt från matjordskiktet 
med hjälp av grunda lysimetrar. 

Studier av fosforläckage från höga, omedelbara tillsatser av stallgödsel till djupa 
lysimetrar från försöksplatsen Lanna (Bergström & Kirchmann, 2006) har antytt att 
fosforläckaget också kan bero på stallgödselns egenskaper. Vid höga stallgödselgivor 
verkar gödselns kalciuminnehåll och pH ha betydelse för imobiliseringen av fosforn. På 
motsvarande sätt har bildningen av kalciumkomplex indikerats vara av viktiga för 
imobiliseringen, även om jordens innehåll av kalcium är mycket lågt (Ulén & Snäll, 
2007). 

I SLU:s ”Långliggande Bördighetsförsök” gödslas jordarna med rimliga givor av 
stallgödsel - 30 ton/ha en gång under fyra- respektive sexåriga växtföljder. Att 
stallgödslingstillfällena är så pass utspridda i tiden kan innebära att gödseln och marken 
får bättre möjlighet att nå jämvikt än vid kortvariga tillsatser av stora stallgödselgivor. 
Genom att utnyttja jordar från SLU:s långliggande odlingssystem kan man jämföra 
effekten av om stallgödsel tillförts under lång tid med effekten av en omedelbar tillsats av 
gödsel.  
 

 



Metoder 
 

Jordar Jord från de långliggande bördighetsförsöken vid Vreta Kloster i Östergötland 
och Fjärdingslöv i Skåne användes. Bördighetsförsöken och dess jordar har beskrivits 
markfysikaliskt av Kirchmann et al., (2005) resp. Kirchmann et al., (1999). Jord från 
Vreta Klosterförsöket användes i ett orienterande försök, dels för att se den omedelbara 
effekten av en stallgödseltillsats på läckage, dels för att se effekten på läckage av olika 
fosfortal i jorden. Jord från försöket vid Fjärdingslöv i Skåne användes i en jämförelse 
mellan led som gödslats med respektive utan stallgödsel under många år. Bägge leden, 
med respektive utan stallgödsel, har mineralgödslats med fosfor i fyra steg A-D. A har 
inte fosforgödslats alls, B har gödslats med en mängd som motsvarar bortförseln med 
skörden, och C-D har gödslats med bortförseln med skörden och + 20 resp +30 kg fosfor 
per hektar och år för Vreta Kloster och + 15 resp. +30 kg fosfor per hektar och år för 
Fjärdingslöv. Från varje fosforsteg (A-D) togs fyra lysimetrar ut.  

Lysimetrar Små ostörda jordkolonner (20 cm diameter, 20 cm djupa) togs ut med hjälp 
av jordankare och ett hydrauliskt pumpsystem (Jarvis et al., 2008). Botten av dessa 
jordkolonner preparerades genom att försiktigt ta bort jord längs de naturliga aggregaten 
med en kniv. Kolonnerna placerades sedan på en bas med utlopp för dränering. Mellan 
botten av jordkolonnerna och basen placerades en finmaskig duk med 0,05 mm mask-
storlek. Tre regntillfällen om vardera 2,5 timmar simulerades med en intensitet av ca 11 
mm timme-1 inom loppet av en vecka. Efter varje regnsimulering uppmättes dränerings-
vattnet och delprov om 100 ml överfördes till glasflaska för analys av suspenderat 
material (SS), totalfosfor (TotP) och löst reaktiv fosfor (DRP). Differensen mellan de två 
fosforanalyserna benämns övrig P (övrP). Mängd fosfor som under de senaste åren 
(1999-2006) förts bort med skörden har erhållits från Avdelningen för Växtnäringslära, 
SLU (försöksledare Lennart Mattsson).  

Stallgödseltillsats Efter att tre regnsimuleringar hade genomförts tillsattes fast nötgödsel 
till jordarna från Vreta Kloster med en giva motsvarande 30 t/ha. På toppen av 
lysimetrarna togs en centimeter av matjorden bort, stallgödseln tillfördes och matjorden 
lades tillbaka. Tillsatsen motsvarade 24 kg fosfor per ha, 111 kg kväve per ha och 198 kg 
kalium per ha. Efter stallgödslingen simulerades regn vid två tillfällen under en vecka, 
om 5 minuter vardera, varefter tre regnsimuleringar utfördes på samma sätt som tidigare. 
 
Resultat och diskussion 
 
Vreta Kloster Resultat från samtliga regnsimuleringar med matjord från Vreta Kloster 
redovisas i bilaga 1 och mera sammanfattande i Tabell 1. Medelavrinningen från samtliga 
lysimetrar vid de totalt sex regnsimuleringarna var 22 mm.  Jorden hade ett P-AL tal på 3,6-
8,7 mg per 100g jord. Tillsats av stallgödsel till lysimetrarna innebar en betydande 
ökning av fosforläckaget, i genomsnitt på + 0,040 kg fosfor per hektar av DRP och + 
0,136 kg fosfor per hektar av övrP, dvs. med 138 respektive 400 %.Att läckaget av övrig 
fosfor ökat betyder att mycket av detta extra läckage skett av fosfor i organisk form eller 
fosfor bunden till partiklar.  



Tabell 1. Medelförlust av fosforläckage från fyra replikat och tre regnsimuleringar, före och efter 
tillsats av stallgödsel till lysimetrarna från det långliggande bördighetsförsöket vid Vreta kloster. 
Suspenderat material analyserades vid en av regnsimuleringarna och medelvärdet från fyra 
replikat visas längst ned i tabellen. 

Gödslingsnivå Läckage före 
stallgödsling 

Läckage efter 
stallgödsling 

Ökning efter 
stallgödsling 

Totalfosfor (kg/ha)  

A 0,023 0,122 0,099 
B 0,061 0,135 0,074 
C 0,053 0,184 0131 
D 0,075 0,315 0,240 

Löst reaktiv fosfor (kg/ha)  

A 0,006 0,046 0,040 
B 0,038 0,051 0,013 
C 0,024 0,067 0,043 
D 0,049 0,112 0,063 

Övrig fosfor (kg/ha)  

A 0,017 0,075 0,058 
B 0,023 0,084 0,061 
C 0,028 0,117 0,089 
D 0,027 0,203 0,176 

Suspenderat material (kg/ha)  

A 14,3   
B 14,3   
C 22,0   
D 14,4   
 
 
Noterbart är att ökningen av fosforläckaget efter stallgödseltillförseln nästan alltid ökade 
mera ju högre det ursprungliga läckaget var. Stallgödseln och fosforn i marken verkar ha 
samverkat och tillsammans inneburit ett större läckage än enbart tillförsel av stallgödseln 
i sig. Lösta organiska föreningar och högre pH i markvätskan till följd av tillsatsen av 
stallgödsel kan ha medverkat till detta. 
 
Fjärdingslöv Fosfortalet i jorden ökade framför allt mellan gödslingsnivå B och C som 
hade fosfortalet 2 resp. 11 mg fosfor per 100 g jord. Mellan dessa gödslingsnivåer ökade 
också läckaget av totalfosfor och löst reaktiv fosfor högst signifikant (Bilaga 2). Fosfor 
som inte var i löst reaktiv form (övrig fosfor) ökade däremot obetydligt och också bara 
svagt och otydligt i relationen till suspenderat material.  Kvoten ÖvrP/SusP (Tabell 2) var 
därmed ganska lika från alla gödslingsnivåer (0,13-0,19 %). Från den mera uppgödslade 
jorden var det proportionsvis lite av fosforn som bundits till leran och det mesta av 
fosforn läckte ut i form av löste reaktiv fosfor (DRP) från alla led. 
 
 
 



Tabell 2. Medelvärdet av avrinning och läckage av totalfosfor (TotP), löst reaktiv fosfor (DRP), 
differensen övrig fosfor (Övr.P) och suspenderat material (SS) från tre regnsimuleringar. Längst 
ner visas övrig fosfor i procent av det suspenderade materialet. Jorden är från det långliggande 
bördighetsförsöket vid Fjärdingslöv, som inte har stallgödslats men som fosforgödslats i nivåerna 
A-D. Analyser från led som har stallgödslats under många år är ännu inte klara  

 Gödslingsnivå 
 A B C D 

Avrinning (mm) 9 18 23 13 
TotP (kg/ha) 0,012 0,027 0,165 0,155 
DRP (kg/ha) 0,005 0,012 0,141 0,130 
Övr.P (kg/ha) 0,007 0,014 0,024 0,025 
SS (kg/ha)   6 10 5 3 
ÖvrP/Susp (%) 0,12 0,16 0,13 0,19 
 
Resultaten från Fjärdingslöv har med en genomsnittlig årsnederbörd av 242 mm 
omräknats till årsförluster (Figur 1). Bortförseln med skörden ökade endast obetydligt om 
jorden haft ett högre P-AL tal än 11 medan fosforläckaget ökade kraftigt i P-AL-
intervallet 2-11. Försöken visar att den här jorden ger en god skörd om man gödslar med 
samma mängd fosfor som man för bort med skörden. Ger man jorden extra fosfor (+15 
kg per hektar och år) ökar visserligen skörden ytterligare något, men man kan riskera 
kraftigt förhöjda fosforläckage. P-AL-talet motsvara endast klass II på den femgradiga 
skalan och omfattas inte av de generella rekommendationerna för klass III och uppåt att 
bara gödsla för bortförseln med skörden. Försöken visar dock att man ur vattenvårds-
synpunkt böra vara försiktig med att ge överskott av fosfor till denna jord. 
  
Med en årsavrinning på 242 mm skulle resultaten från Fjärdingslöv med gödslingsnivå B-
C motsvara ett genomsnittligt fosfortal på 6,7 och ett läckage av 0,01-0,14 DRP kg per 
hektar och år. Det relativt närliggande observationsfältet (M2) har en jord med snarlik 
textur, pH och har, likom Fjärdinglöv ett betydande kalciuminnehåll i nedre alven.  Från 
dräneringssystemet från observationsfältet M2 har det under perioden 1977/2005 
uppmätts ett genomsnittligt läckage av 0,07 kg/ha löst reaktivt fosfor (Johansson & 
Gustafson, 2007) alltså av samma stoleksordning som från regnsimuleringarna från 
matjorden från Fjärdingslöv.    

Tabell 3. Genomsnittlig textur och markkemiska förhållanden i matjorden (0-23 cm) och nedre 
alv (60-90cm) i Fjärdingslöv (Fj) och observationsfältet M2. Fosfortalet från Fjärdinglöv är 
genomsnittet mellan gödslingsnivå B och C 

 Ler Silt Sand TotC pH CaO P-AL 

 (%)  (%) (mg/100 g jord) 

Fj B/C matjord 14 24 62 1.3 7,8 0,5 6,7 
Fj nedre alv 17 30 53 0,1 8,4 2,1 1,3 
M2 matjord 16 32 48 1,5 6,5 0,7 6,9 
M2 nedre alv 20 32 46 0,3 7,4 2,1 5,9 
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Figur 1. Årsförluster av totalfosfor (Tot-P) och löst reaktiv fosfor (DRP) från matjorden beräknat 
med en årsavrinning på 242 mm för Fjärdingslöv jämfört med den genomsnittliga årliga bort-
förseln av fosforn med skörden 1999-2006. Bortförseln med skörden ökade endast obetydligt då 
jorden haft ett högre P-AL tal än 11 medan fosforläckaget ökar kraftigt i P-AL-intervallet 2-11. 
 

 

Sammanfattning 
En tillförsel av stallgödsel har vid regnsimuleringar gett betydande fosforläckage som 
varit relaterad till hur mycket mineralgödsel jorden fått under decennier. En jord från 
södra Skåne gav en i förhållande till skörden stor ökning av fosforläckaget om den fått 
mer fosforgödsel än vad som fördes bort med skörden.  
SLU:s långliggande bördighetsförsök erbjuder goda möjligheter till miljöövervakning 
och studier av läckage från jordar med olika grad av uppgödsling. Resultaten är också 
intressanta att jämföra med miljöövervakningen av observationsfälten. 
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Bilaga 1  
 
Medelvärde (Med) och standardavvikelse (SD), av ackumulerad avrinning, ackumulerat läckage 
av löst reaktiv fosfor och övrig fosfor från matjorden efter regnsimulering nummer 1, 2 resp. 3 i 
lysimetrar från Vreta Kloster, Östergötland. Suspenderat material analyserades endast vid den 
första regnsimuleringen 

 A B C D 

 Med SD Med SD Med SD Med SD 

Avrinning (mm)  
Enbart jorden  
1 16   ±5 19   ±8 20  ±5 22   ±3 
2 30   ±8 37 ±16 42 ±11 43   ±3 
3 48 ±14 62 ±27 71 ±18 74   ±6 
Efter tillsats av stallgödsel  
1 20   ±2 20 ±16 25 ±13 30   ±5 
2 37   ±7 38 ±33 44 ±22 60 ±10 
3 58   ±8 59 ±48 64 ±37 91 ±13 
Läckage av löst reaktiv fosfor (kg/ha)  
Enbart jorden  
1 0,007 ±0,003 0,035 ±0,017 0,021 ±0,008 0,038 ±0,007 
2 0,012 ±0,005 0,070 ±0,032 0,044 ±0,018 0,082 ±0,024 
3 0,018 ±0,008 0,115 ±0,060 0,073 ±0,026 0,146 ±0,042 
Efter tillsats av stallgödsel  
1 0,023 ±0,016 0,032 ±0,030 0,065 ±0,071 0,068 ±0,011 
2 0,056 ±0,045 0,076 ±0,075 0,115 ±0,080 0,160 ±0,027 
3 0,139 ±0,124 0,154 ±0,146 0,200 ±0,136 0,336 ±0,136 
Läckage av övrig fosfor (kg/ha)  
Enbart jorden  
1 0,014 ±0,005 0,018 ±0,007 0,019 ±0,006 0,017 ±0,004 
2 0,030 ±0,013 0,038 ±0,014 0,049 ±0,019 0,041 ±0,007 
3 0,051 ±0,029 0,068 ±0,032 0,085 ±0,034 0,080 ±0,020 
Efter tillsats av stallgödsel  
1 0,063 ±0,058 0,050 ±0,050 0,109 ±0,095 0,115 ±0,040 
2 0,100 ±0,078 0,099 ±0,100 0,187 ±0,119 0,284 ±0,093 
3 0,226 ±0,165 0,252 ±0,265 0,351 ±0,262 0,609 ±0,129 
Läckage av suspenderat material (kg/ha)  
Enbart jorden  
1 14,3 ±5,2 14,3 ±4,3 22,0 ±14,2 14,4 ±2,7 
 



Bilaga 2. 
 
Tabell 2. Fosfortal (P-AL) i jorden samt avrinning, fosforläckage och mängd fosfor som har förts 
bort med skörden. Avrinning, fosforläckage och läckage av suspenderat material visas som 
medelvärde från fyra replikat och tre regnsimuleringar, spridningen anges med en standard-
avvikelse (±SD). Fosforbortförsel med skörden är ett medelvärde från åren 1999-2006. Jorden är 
från det långliggande bördighetsförsöket vid Fjärdingslöv, lysimetrarna togs ut i led som inte har 
stallgödslats. Analyser från led som har stallgödslats under många år är ännu inte klara 

Fosfortal 
(mg/100 g 

jord) 

Avrinning                  
(mm) 

Läckage                 
(kg/ha)  

Fosforskörd 
(kg/ha*år) 

Totalfosfor (kg/ha) 
 1,5   9 ±  3 0,012 ± 0,012   9,3 
 2,3 18 ± 11 0,027 ± 0,019 12,6 
11,1 23 ±  5       0,165 ± 0,057*** 15,4 
18,3 13 ± 10 0,155 ± 0,149 15,7 

Löst reaktiv fosfor (kg/ha) 
 1,5   9 ±  3 0,005 ± 0,006   9,3 
 2,3 18 ± 11 0,012 ± 0,009 12,6 
11,1 23 ± 5       0,141 ± 0,045*** 15,4 
18,3 13 ± 10 0,130 ± 0,124 15,7 

Övrig fosfor (kg/ha) 
 1,5   9 ±  3 0,007 ± 0,007   9,3 
 2,3 18 ± 11 0,014 ± 0,010 12,6 
11,1 23 ±  5 0,024 ± 0,020 15,4 
18,3 13 ± 10 0,025 ± 0,028 15,7 

Suspenderat material (kg/ha) 
 1,5   9 ±   3   6 ± 7   9,3 
 2,3 18 ± 11 10 ± 8 12,6 
11,1 23 ±  5   5 ± 2 15,4 
18,3 13 ± 10   3 ± 3 15,7 

*** läckaget ökade högst signifikant (P< 0,01) jämfört med närmast lägre gödslingsnivå 
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