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Sammanfattning 

Vattendirektivet har i Sverige inneburit ett helt nytt sätt i vår syn på hur vi ska förvalta våra 

vattenförekomster på ett hållbart sätt. Numera är landets vatten indelat efter dess naturliga 

avrinningsområden istället för de tidigare politiska gränserna. Vattnen i Sverige har en hög 

närsaltsbelastning som i stor utsträckning kommer från diffusa källor, framförallt från jordbruket.  

   Delavrinningsområdet Hackstabäcken i Vallentuna kommun norr om Stockholm har höga halter av 

kväve och fosfor i sina vatten och har genomgått tydliga landskapsförändringar under de senaste 100 

åren. I studien undersöks markanvändningen i Hackstabäcken år 1902 och 2011 samt hur den 

påverkat landskapets förmåga att tillhandahålla de ekosystemtjänster som är vitala för närsaltsrening..  

   Studiens resultat baseras på arealberäkningar av markanvändningen i häradskartor från början av 

1900-talet och terrängkartan från 2011 gjorda i MapInfo 8.5. I Hackstabäcken har skogen ökat med 

170 ha tillsammans med urbana områden som ökat med 311 ha, medan våtmarker och åkermark 

minskat samtidigt som sjöar sänkts. Våtmarkerna har minskat med 76 ha och de som finns kvar har 

en sämre kvalitet med avseende på omhändertagande av närsalter. 

   Ur statistiskt material från 1902 samt 2011 har information om antal betesdjur (nöt och häst) 

inhämtats i syfte att åskådliggöra skillnad i djurantal. Förändringen i djurhållning visar att nötkreatur 

minskat dramatiskt medan antal hästar ökat markant. Det innebär en hög belastning av framförallt 

fosfor då hästar har ett dåligt fosforupptag medan nötkreatur själva kontrollerar sitt upptag efter 

behov.  

   Studien pekar på vikten av kunskapsspridning så att kopplingarna mellan markanvändning och 

vattenstatus blir mer allmänt kända, vilket också är en förutsättning för den adaptiva förvaltning som 

ska ligga till grund för vattenförvaltningen enligt EUs ramdirektiv för Vatten (EU, 2000). 

 

 

Nyckelord: GIS, närsalter, förändring, kväve, fosfor, ekosystemtjänster 
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Abstract 
The EU Water Framework Directive has led that management follows the boundaries of natural 

catchments. 

  The Swedish waters suffer from a nutrient overload that originates mainly from diffuse sources such 

as agriculture and the subcatchment of Hackstabäcken in Vallentuna Kommun, just north of 

Stockholm, has been chosen for this study because of its high nutrient load and because it has 

undergone obvious changes in land use through the years. 

  In this study, the land use in 1902 is compared with the land use in 2011 in order to investigate if it 

has influenced the ability of the landscape to produce ecosystem services related to nutrient removal. 

These services will continue to be produced as long as the system is stable and resilient, but when 

landuse changes and manure from horses increases it will lead to disturbances that can convert a 

system from one regime in to a completely different one. That will result in loss, or degradation, of 

ecosystem services such as denitrification, phosphor sedimentation and adsorption, vegetation uptake 

and infiltration. 

   The results of this study are based upon area calculations of landuse from old maps from 1902 and 

2011. Through these maps it becomes clear that the forests in Hackstabäcken, has increased with 170 

ha together with an urbanization of 311 ha, at the same time as wetlands and arable land has 

diminished and lakes has suffered from reductions. Wetlands have been reduced with 76 ha and the 

ones remaining are of insufficient quality from a nutrient removal perspective. 

   Data from 1902 and 2011 regarding number of horses and bovines indicated a decrease in bovines 

and an increase in horses. This can mean a higher load of phosphorous since horses have an 

insufficient uptake, as opposed to bovines that regulate their uptake according to need.  

  This study points to the importance of sharing knowledge so the connections between landuse and 

water status is more commonly known. Which is an important part of the Water Framework 

Directive. 

 
 
Keywords: GIS, nutrients, change, nitrogen, phosphor, ecosystem services. 
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Introduktion  

Idag känner de allra flesta till att vatten är förutsättningen för allt liv. Tillgången till rent vatten är en 

av de stora utmaningarna vi står inför och hur vi förvaltar vattenresurserna på jorden kommer att 

vara avgörande för hur väl vi kan stå emot förändringar som exempelvis klimatomställningen (EC 

2012). I Sverige idag är många vattendrag belastade med mycket höga halter kväve och fosfor som i 

förlängningen leder till övergödning, algblomning, syrebrist, fisk- och bottendöd 

(Vattenmyndigheterna 2012, HELCOM 2009). De höga halterna beror främst av diffusa utsläpp från 

exempelvis jord- och skogsbruk samt från enskilda avlopp vilket gör dem svåra att åtgärda (Renman 

2010a).  

   För att möta oron kring våra vatten har EU utformat en ny vattenpolitik som år 2004 införlivades i 

svensk lag under namnet EU:s Ramdirektiv för Vatten, med syftet att säkerställa att en god 

vattenkvalitet uppnås i landets vattenförekomster. Direktivet har i praktiken inneburit att 

förvaltningen av vattenförekomsterna ska omformas till att bli mer adaptiva till sin art där 

allmänheten ska uppmanas att delta i förvaltningens all processer från planeringar av åtgärder och 

genomförande av dem till övervakningsprocesser av vattenstatusen. Genom den adaptiva formen 

säkerställs att ett kunskapsutbyte mellan allmänhet, politiker och forskare sker vilket är kärnan i en 

adaptiv förvaltning att (Förvaltningsplan Norra Östersjön 2009).  

   Förutom att vara adaptiv bör förvaltningen även arbeta efter en ekosystemansats där ett hållbart 

nyttjande av naturresurserna tillsammans med en tanke om att balans mellan bruk av biologisk 

mångfald, och ett bevarande av densamma, bör vara målet. En mer adaptiv förvaltning kan också 

sprida kunskapen om hur tätt sammankopplade ekosystemen är med oss människor och hur våra 

handlingar påverkar systemen, vilket gör oss mer medvetna om hur vi kan undvika framtida 

kollapser av ekosystem. (Naturvårdsverket 2007).  

   För närsaltsrening spelar ekosystemtjänsterna erosionskontroll, denitrifikation, sedimentation samt 

vegetationsupptag stor roll. Alla är de tjänster som i mer eller mindre utsträckning påverkas av hur 

vi använder marken (MEA 2005). Hur markanvändningen förändrats kan åskådliggöras effektivt 

med hjälp av jämförelser mellan äldre och nutida kartor. I kartorna syns tydligt hur åkrar, skogar och 

vattendrag förändrats över tid tillsammans med uträtningar av vattenvägar, utdikningar av våtmarker 

och sänkningar av sjöar som all har gett oss en större jordbruksareal – men som har skett på 

bekostnad av fungerande våtmarker och sjöar, som annars anses vara bra verktyg i arbetet med att få 

ner ett områdes närsaltshalter (Renman 2010, Norling 2011). Så hur markanvändning hänger ihop 

med vattenstatus och produktion av ekosystemtjänster är kunskap som är viktig att ta hänsyn till i 

förvaltningsarbetet och för att uppfylla de mål om god vattenstatus som ställs upp i vattendirektivet 
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kan en analys av markanvändningen i avrinningsområdena kunna vara ett användbart verktyg för att 

visa hur närsaltsbelastningen påverkas av förändringar över tid (Carter et al 2003, 

Vattenmyndigheterna 2012). 
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Problemformulering 
I Norra Östersjöns vattendistrikt, som till ytan är det minsta men med 2,9 miljoner invånare är det 

mest tätbefolkade i Sverige, är problemet med otillfredsställande vattenkvalitet främst orsakat av 

övergödning (Förvaltningsplan N Ö 2009). Kraven i Ramdirektivet för Vatten säger att en ”god 

ekologisk status” ska uppnås i alla distriktens vattenförekomster till år 2015. I vissa fall kan dispens 

ges till år 2027 som längst om måluppfyllelse anses omöjlig att nå i tid (Vattenmyndigheterna 

2012).  

   I tidigare studier har det visats sig att markanvändning spelar en avgörande roll för hur 

närsaltsbelastningen i ett område ser ut (Trepel 2010, Krause et al 2007, Lee et al 2009, Tong et al 

2002). Bland annat genom att jordstrukturen påverkas, och med den infiltration och avrinning, men 

framförallt då många förändringar sker utan att hänsyn tas till de ekosystem vi förändrar 

förutsättningarna för eller de tjänster de producerar. Kunskapsbrist rörande ekosystemtjänster, 

biodiversitet samt resiliensteori och kopplingen mellan dem är i många fall orsak till en oförsiktig 

och kortsiktig markanvändning (Huitric et al 2009). Dessutom saknas ofta ekonomiska värderingar 

av många ekosystemtjänster vilket i många fall gör det svårt att inkorporera dem i planeringar över 

markresurser (MEA 2005).  

   Två ekosystemtjänster som är vitala för alla levande organismers överlevnad är den recirkulering 

av näringsämnen och retention av desamma som sker med hjälp av sedimentering av närsalter, 

denitrifikation/nitrifikation och erosionskontroll. Alla är exempel på processer som påverkas av hur 

vi använder marken och hur vi väljer att förvalta den natur och de ekosystem som vi lever i (MEA 

2005).  

   Den här studien ämnar studera markanvändning över tid och analysera hur den kan ha påverkat 

landskapets förmåga att tillhandahålla vattenrelaterade ekosystemtjänster.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att studera förändringar i markanvändningen mellan år 1902 till 2011 

och analysera hur det kan ha påverkat landskapets förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster som 

omhändertagande och recirkulation av närsalter. 

 

Avgränsning 

Studien begränsar sig (i) till att studera närsaltsläckage av kväve och fosfor i förhållande till 

vattenstatusen eftersom det är den största bidragande faktorn till den försämrade vattenstatusen i 

Norra Östersjödistriktet. Andra ämnen som kalium tas inte upp i studien samt (ii) till att studera 

delavrinningsområdet Hackstabäcken som enskilt fall. 
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Material och metoder  

Syftet med studien genomförs genom att studera markanvändningen år 1902 samt år 2011. Med 

förändringar i markanvändning menas även huruvida belastningen av nötkreatur och hästar 

förändrats och därigenom förändrat närsaltsbelastningen i området. 

 

Litteraturstudie 

Att studera den relevanta vetenskapliga litteraturen om ämnet har varit nödvändigt för att bygga upp 

en kunskapsbas och har hjälpt till att skapa en referensram till arbetet. De artiklar och studier som 

använts har hämtats via datasökningar i databaserna Science Direct samt Web of Science och 

sökord som använts är exempelvis Resilience, Landscape, Water status, Nutrient cycling, Nutrient 

retention, Nitrogen, Phosphorus, Land use management, Biodiversity samt Water Framework 

Directive.  

   Informationsinhämtning från Europeiska Kommissionen och dess portal för Water Framework 

Directive har varit en viktig startpunkt för inhämtning av bakgrundsmaterialet, likaså dess svenska 

motsvarighet Vattenmyndigheterna. Vallentuna kommuns hemsida har också bidragit till 

informationsinhämtningen tillsammans med rapporter från myndigheter som har studerats för att 

lära känna området och dess problematik samt för att undersöka eventuella åtgärder som redan 

föreslagits. 

 

Fallstudie 

I kombination med litteraturstudier har en fallstudie gjorts av delavrinningsområdet Hackstabäcken 

som ligger i Åkerströmmens avrinningsområde beläget i Norra Östersjöns vattendistrikt. Fallstudien 

har valts som metod eftersom förändringar av markanvändningar görs mer lättillgängligt och 

åskådligt om möjlighet finns till fördjupning i ett område som kan följas över tid. 

Området har valts eftersom Vallentuna kommun, dit området hör, är en inflyttningskommun med 

stark peri-urban prägel samtidigt som många avloppslösningar är av äldre dato. Vallentuna är också 

en av Sveriges mest hästrika kommuner, vilket ger en hög gödselbelastning (Vallentuna kommun 

2011b). Naturen i Hackstabäcken består av gammal kulturmark som brukats mycket länge och som 

präglas av många förändringar i markanvändning som en följd av detta. Hackstabäckens 

vattenförekomster har så pass höga halter av kväve och fosfor, klass 4 respektive 5 där klass 5 är 

den sämsta klassen, att området fått dispens från målåret 2015. En god ekologisk status ska istället 

ha uppnåtts till år 2021.  
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Jämförande analys av djurantal 

För att kunna jämföra antal hästar och nötkreatur i Hackstabäcken mellan åren 1902 och 2011 har 

bakgrundsdata till djurbesättningarna 1902 har inhämtats från ”Atlasen över Sveriges Jordbruk vid 

1900 talets början” genom GeoDataEnheten vid Stockholms Universitet som ligger fritt på nätet 

(KSLA 1909). 

Siffror för djurantal 2011 har hämtats Från Vallentuna Kommun, SCB och Jordbruksverket. Antal 

hästar är från år 2010, och inbegriper endast hästar inom jordbruksföretag där vare sig ridskolor 

eller privat fritidsägande av häst ingår. Så vitt författaren har kunnat hitta information om så finns 

det endast en (1) ridskola i Hackstabäcken och den hyser 21 lektionshästar på tre stall (Angarns 

Ridskola 2012). Det framgår inte huruvida stallet även hyr ut till privatpersoner.  Dessvärre har 

varken SCB, Stockholms länsstyrelse eller Vallentuna kommun siffror på hur många hästar totalt 

som finns inom kommunen. 

   De enda siffror som möjliggjorde en så rättvis bild som möjligt av antal nötkreatur i 

Hackstabäcken kommer från Vallentuna Kommun. På deras hemsida redovisas antal djur/socken 

medan Jordbruksverket endast hade djur/kommun. Eftersom det, enligt Vallentuna Kommun, helt 

saknas nötkreatur i både Angarn socken, som dominerar Hackstabäcken, samt Össeby socken har 

deras siffror valts ut istället för Jordbruksverkets trots att deras kommer från samma år som 

uppgifterna angående hästantal. Författaren har sedan uppskattat antal djur ungefärligt.  

 

Geografiska Informationssystem 

Programvaran MapInfo 8.5 har använts för kartanalyserna.  

   För kartanalyserna har historiska häradskartor över Vallentuna Härad samt Danderyd Skeppslag 

daterade 1902 nedladdats från kartavdelningen vid Stockholms Universitetsbibliotek. Terrängkartan 

har nedladdats från det Digitala kartbibliotektet (2011), Lantmäteriets kartdatabas. Både 

häradskartor och terrängkartan var i skala 1:50 000. 

   I häradskartorna är Hackstabäckens delavrinningsområde uppdelat på Vallentuna härad och 

Danderyds Skeppslag 1902 som i resultatet slagits samman.  

   Rektifiering av häradskartorna har gjorts genom att koordinater har matchats mot motsvarande 

punkter i terrängkartan. Kartorna har sedan beskurits efter Hackstabäckens delavrinningsområde för 

att möjliggöra rätt arealberäkning.  
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   För att kunna jämföra markanvändningen över tid har klasserna Åkermark, Skogsmark, Sjöar och 

Våtmarker digitaliserats fram i separata lager, både i häradskartorna och i terrängkartan. Klasserna 

har valts ut eftersom de bäst illustrerar den förändring i markanvändning som studien syftar till att 

undersöka. För en mer utförlig definition av klasser se nästa avsnitt.  

   Därefter har en arealberäkning av dess utbredning utförts. Klassen Urbana miljöer har räknats 

fram genom att de tidigare nämnda klasserna subtraherats från Hackstabäckens totala areal. Klassen 

innehåller till största delen bebyggelse och tätorter, större vägar och annan mark som i terrängkartan 

klassificerats som annan öppen mark. 

Därefter har en karta för 1902 respektive 2011 skapats för varje lager. 

 

Definition av klasser 

I resultatdelen har författaren valt att använda beteckningen Våtmark för alla områden i 

Hackstabäcken klassade som sådana enligt källor använda i arbetet, eftersom det i terrängkartan inte 

finns en klass som heter våtmark. Exempelvis benämns Svartsjön, Våmsjön, Vedasjön, Grötsjön 

och Solsjön som f.d. sjöar och nuvarande våtmarker i Renmans (2010a) text över Åkerströmmen 

(Renman 2010a, Vallentuna kommun 2011a Angarngruppen 2012). I häradskartorna är det som i 

häradskartans legend står specificerat som Mosse samt som Sidvallsäng, båda två är typer av 

våtmarker, definierade som Våtmark. 

   Åkermark har klassificerats efter de områden som i både härads- samt terrängkartan är definierade 

som åkermark. 

    I häradskartorna har både löv- och barrskog klassificerats som Skogsmark och klassen sjöar 

inkluderar enbart sjöar och inga vattenvägar då dessa inte varit utsatta i häradskartornas legender. 

Detsamma gäller för klassificeringen av sjöar i terrängkartan för att ge en mer rättvis jämförelse. 

Klassen Skogsmark i terrängkartan inkluderar alla grönfärgade områden. I terrängkartan finns 

områden i en ljust brun nyans, belägna ute i skogsmarken, som dessvärre inte återfinns i legenden 

vare sig i terrängkartan eller i fastighetskartan, skala 1:12 500. De har klassificerats som vore de 

skogsmark.  

   Alla klasserna har sedan digitaliserats fram i separata lager.  I största möjliga mån har större vägar 

som skurit digitaliserade ytor utelämnats för att inte påverka arealberäkningarna, dess ytor faller då 

under urbana miljöer eftersom ytan för urbana miljöer ar framtagen efter en subtraktion av de 

övriga klassernas arealer från Hackstabäckens totalareal. 

   En försvårande faktor som kan ha påverkat arealberäkningarna är kvaliteten på de äldre 

häradskartorna som hade en betydligt sämre upplösning än dagens terrängkarta. Det har lett till att 
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digitaliseringen till viss del är mindre exakt i häradskartorna jämfört med terrängkartan. Dock torde 

skillnaderna som då uppkommer i arealberäkningarna vara så pass små att de får anses vara 

försumbara. Det föreligger även en skillnad i hur man definierar de olika klasserna i legenderna i 

kartor från olika tidsåldrar. I aktuell studie har andra källor än legenderna använts för att säkerställa 

dess definition i de fall de inte överensstämt.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 13 

Kunskapsbakgrund och teori  

EU:s Ramdirektiv för Vatten 

För att möta den oro kring och efterfrågan efter renare vattendrag och strandzoner som under lång 

tid blivit mer påtaglig, skapades år 2000 EUs Water Framework Directive (WFD) som fyra år 

senare infördes i svensk lagstiftning under namnet Ramdirektivet för Vatten (EC 2012). Den mest 

grundläggande förändringen är att indelningen av vattenområden nu följer de vägar vattnet tar 

naturligt, så kallade avrinningsområden, istället för de tidigare använda nations- och 

kommungränserna. Utifrån avrinningsområdena är länderna sedan indelade i vattendistrikt med en 

egen vattenmyndighet. Vattenmyndigheten har i Sverige det huvudsakliga besluts- och 

samordningsansvaret inom sitt område.  

Direktivet har resulterat i att de ansvariga Vattenmyndigheterna har upprättat ett antal planer och 

program i syfte att uppnå god vattenstatus i medlemsländerna genom en ny förvaltning av våra 

vattendrag. Arbetsgången följer sexårs-cykler för att säkerställa att förvaltningen är adaptiv där 

allmänheten uppmuntras att delta i alla förvaltningens olika skeden och samtidigt förändras den i 

och med den revision som genomförs vart sjätte år för att inkludera inkommande ny kunskap. Den 

byggs upp kring de olika vattenförekomsternas kemiska och ekologiska status samt vilken typ av 

vatten det rör sig om (Vattenmyndigheterna 2011).  

   Första steget i förvaltningsarbetet är de miljökvalitetsnormer som är fastställda av 

vattendelegationen. Där framgår vilken önskvärd kvalitet vattnet i fråga ska ha vid en given 

tidpunkt, med huvudmålet att alla vattendrag ska ha en god status till år 2015 men dispens kan 

maximalt ges till år 2027. För att uppnå miljökvalitetsnormerna används de åtgärdsprogram som 

framtagits av vattenmyndigheterna där vilka specifika åtgärder som krävs för måluppfyllelse 

klargörs. Därefter sammanställs förvaltningsplanerna som sammanfattar all den kunskap som finns 

om vattendistriktets vatten, vilka miljökvalitetsnormer som gäller, vilka åtgärder som är aktuella 

samt hur övervakningen går till. I övervakningsplanen framgår hur distriktets vatten övervakas och 

av vem (Vattenmyndigheterna 2012). 
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Kväve, fosfor och markanvändning 

Kväve och fosfor som läcker ut till Östersjön via våra avrinningsområden är ett hot mot det marina 

livet eftersom överskottet leder till eutrofiering och en okontrollerbar tillväxt av alger, vilket 

resulterar i störningar i de marina systemen i form av förändringar i växt- och djurliv, syrefria 

bottnar, fiskdöd och en överproduktion av organiskt material (HELCOM 2012). 

   Kvävet i marken tas omhand genom nitrifikation men framförallt genom denitrifikation. 

Nitrifikation är en aerob process som möjliggöra att vegetationen kan ta upp markbundet kväve 

genom en oxidation av ammonium till nitrat. Den anaeroba denitrifikationsprocessen sker i 

bottensedimenten och innebär att nitrat reduceras till kvävgas som avgår till atmosfären vilket gör 

denitrifikation till ett verktyg som gärna påtalas som effektivt för att bekämpa övergödningen. 

Nitrat är dock mycket lösligt i vatten och läcker därför ut till omgivande vattendrag, i synnerhet om 

det tillförts via gödselmedel i så stora mängder att vegetationen inte hinner ta upp det (Pidwirny 

2006, Peterson 2008).  

Fosfor existerar inte i gasform utan finns naturligt bunden i berggrunden och i jorden. Genom 

vittring frigörs fosfor i en form som kan tas upp av primärproducenter vilket utgör starten för 

fosforns väg i näringsväven. Det återvänder till sin fria form i vattenmassorna när bakterier bryter 

ner exkrementer och döda organismer vilket åter gör det tillgängligt för växter och plankton 

(Ivarsson 1988, Jacobs 2004).  

Fosfor kan också cirkulera helt oorganiskt i naturen i och med att vissa joner kan binda upp fosfat, 

exempelvis järn, vilket leder till att fosfatet hamnar i sjöars bottensediment och därmed blir 

otillgängligt för andra organismer. Järnjoner kan endast binda fosfat under aeroba förhållanden och 

den ökade antropogena tillförseln av fosfor till våra vattendrag leder till en förhöjd organisk 

produktion i form av ökad växtlighet och algproduktion som i sin tur leder till en ökad aerob 

nedbrytning med resultaten att syret tar slut i vattnet. När bottenvattnet blir syrefattigt avtar 

järnjonernas förmåga att binda upp fosfaterna som då istället blir fritt tillgängligt för växterna i igen 

– och spär därmed på problematiken med exempelvis algblomning (Jacobs 2004). 

   Hur marken används över tid påverkar hur närsaltsläckaget ser ut. Ett naturligt landskap har en 

mosaik av olika naturtyper som tar hand om närsalter på ett effektivt sätt medan mer mänskligt 

påverkade landskap bland annat får ett stört N-P-kretslopp och en sämre vattenstatus med 

eutrofiering och förändrad flora och fauna som följd (Valiela et al 2001). Fosforläckage i Sverige 

kommer ofta från vatten som dräneras från åkermarken, vilket betyder att hur jordstrukturen samt 

konnektiviteten till ytvatten ser ut spelar stor roll för hur mycket som läcker ut. En sämre 
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jordstruktur leder till ökad dränering och den påverkas bland annat av kolinnehåll i jorden men 

också av när vi plöjer och användandet av tunga maskiner ute på fälten (Ulén et al 2005b).  

   Lenhart et al (2002) skriver i sin studie att en minskning i skogsmark leder till en högre grad av 

kväveläckage. Avverkning av skog resulterar även i en ökad erosionsrisk med fosforläckage som 

följd på grund av fosforns förmåga att adsorberas till jordpartiklar som följer med jordmassorna vid 

regn (Jacobs 2004). Likaså försvinner mycket av landskapets förmåga att hantera närsaltsläckage 

när våtmarker utdikas och sjöar sänks för att skapa mer jordbruksmark (Koskiaho et al 2003). Just 

jordbrukssektorn, och hur marken brukas inom den, har en stor del i närsaltläckaget från land till 

vatten enligt många källor (Renman 2010, Ulén et al 2005a samt 2005, Förvaltningsplan Norra 

Östersjön 2009). Jordbruket i Norra Östersjöns vattendistrikt tillför 220 ton fosfor/år och 4500 ton 

kväve/år till distriktets ytvattenförekomster och är därmed den största bidragande faktorn till 

övergödningsproblematiken. Men även enskilda avlopp bidrar till fosforbelastningen genom att 

fosforn från avloppsvatten som inte renats ordentligt är mer biotillgänglig samt att utsläppen 

framförallt sker under sommarhalvåret då vegetationstillväxten är som störst (Förvaltningsplan 

Norra Östersjön 2009).  

För fosfor i jordbruket beror läckaget på ett antal faktorer. Hur mycket gödsel som används, jordens 

halt av kol som fungerar som stabilisator och minskar risken för erosion samt det moderna 

jordbrukets arbetssätt där plöjning ända fram till vattendragen orsakar synbar erosion (Ulén et al 

2005a). Erosion leder både till jordförluster och till stora sedimentmängder i vattnen, sediment som 

framför allt bär med sig fosfor men som även förstör fiskars lekplatser och orsakar grumlighet i 

vattnen vilket påverkar växtligheten negativt (Cook et al 1997). Har vattnets flödeshastighet 

dessutom ökats genom uträtningar av vattenfåran leder det till att fosforrikt sediment följer med 

vattnet ut i havet istället för att begravas i bottensedimenten (Ahlgren et al 2011).  

Moderna jordbruksmetoder handlar också om tidpunkter för jordbearbetning. Plöjning under våta 

förhållanden samt på hösten försämrar lerjordens struktur och därmed dess infiltrationsförmåga 

samt utsätter större ytor för frysning som ger ett högre fosforläckage (Ulén et al 2005a, 2005b samt 

Valiela et al 2001). 

   Naturliga vattendrag har normalt reglerande funktioner för såväl kvantitet som kvalitet på vattnet, 

mycket tack vare dess funktion som en buffert mellan de terrestra och marina ekosystemen där de 

bland annat påverkar näringsbalanserna genom att sedimentera, ta upp och hålla kvar både kväve 

och fosfor, exempelvis genom ovan beskrivna denitrifikation (Krause et al 2007).  

   I ett agrart landskap påverkas närsaltläckaget även av vilka djur som hålls i området. Hästar har 

till exempel en sämre ämnesupptagningsförmåga och bidrar mer till närsaltläckaget än exempelvis 

nötkreatur som styr sitt fosforupptag själva Lindberg et al 2011 samt Swensson 2009). 
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Resiliens och markanvändning 

Att sociala och ekologiska system hänger ihop och är samberoende är alltmer accepterat. Vi är alla 

beroende av de ekosystem vi är en del av och hur vi förvaltar dem är avgörande för hur vår framtid 

kommer att te sig (MEA 2005). Ett verktyg som används i allt större utsträckning för att förstå 

dynamiken mellan de sociala och ekologiska systemen är resiliensteori (Folke 2006, Colding 2006).               

   Resiliens definieras som ett systems förmåga att stå emot och absorbera externa störningar utan 

att förlora sina egenskaper eller förmågor att utföra sina ursprungliga funktioner. Men det handlar 

även om det faktum att störningar i ett resilient system skapar tillfällen till nyskapande av systemet 

och möjlighet till utveckling (Colding 2006, Awiti 2011).  

   Landskapets resiliens kan sägas vara beroende av tre faktorer; dess buffertkapacitet, exempelvis 

dess motståndskraft mot översvämningar; att dess förmåga till anpassning inte försämras samt dess 

förmåga till transformation av systemen, när störningar så kräver, för att kunna fortsätta fungera och 

producera dess ursprungliga tjänster. Dessa tre nyckelbegrepp är alla mer eller mindre beroende av 

hur markanvändningen ser ut samt av hur hög biodiversiteten är i området (Huitric et al 2009). En 

hög biodiversitet är i sin tur tätt sammankopplad med hur hög systemets resiliens är. Framförallt 

handlar det om mångfalden i de sätt som arter som bidrar till samma ekosystemtjänster svarar på 

störningar s.k. responsdiversitet. Diversitet borgar för att det alltid finns någon art som trots 

störning kan fortsätta produktionen av ekosystemtjänster – en hög responsdiversitet leder alltså till 

en högre resiliens och förser ekosystemen med en adaptiv kapacitet (Elmqvist et al 2003, Huitric et 

al 2009).  

   Inom resiliensteori betonar man att ekosystem inte följer en linjär utveckling utan snarare 

understryks de icke-linjära sambanden som råder inom systemen; osäkerhet och överraskningar; 

tröskelvärden samt hur olika grader av förändring samverkar på tids- och rumsskalor. Man har sett 

att resilienta ekosystem inte är stabila system utan snarare är föränderliga genom transformation och 

adaptivitet. När ett systems förmåga till självorganisering överskrids kommer systemet att passera 

en s.k. ”tipping point” och hamna i en ny regim ur vilken det kan vara mycket svårt att återhämta 

sig (Folke 2006 samt Huitric et al 2009). Det leder fram till det faktum att för att förvalta och bygga 

resiliens krävs en adaptiv förvaltning för att kunna hantera att ekosystem förändras (Folke 2006).  

   Ekosystemtjänsterna närsaltsrening/retention, recirkulering av närsalter samt buffertkapacitet för 

höga flöden är tjänster som är livsviktiga för mänskligheten, i synnerhet själva recirkuleringen av 

näringsämnen som kväve och fosfor som framförallt möjliggör primärproduktion (Huitric et al 
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2009). För dessa tjänster är sjöar och våtmarker avgörande naturtyper vilka båda påverkats negativt 

av störningar orsakade av förändringar i markanvändning såsom sänkningar och utdikningar där 

deras naturliga förmåga till de efterfrågade tjänsterna helt försvunnit eller kraftigt försämrats 

(Krause et al 2007, Renman 2010a).  Förändringen kan bestå i ovan nämnda konvertering av en 

marktyp till en annan, men även i hur jord- och skogsbrukets utveckling påverkat 

markbearbetningen med konstgödsling, olika tidpunkter för plöjning, dräneringar av åker- och 

skogsmark samt uträtning av vattenvägar (Ulén et al 2005a). 
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Områdesbeskrivning 

Norra Östersjöns vattendistrikt 

Ett av de fem vattendistrikten i Sverige är Norra Östersjöns vattendistrikt med Västmanlands 

länsstyrelse som ansvarig vattenmyndighet. Distriktet är minst sett till ytan – ca 44 000m2 – men 

mest tätbefolkat med 2,9 miljoner invånare och är starkt påverkat av de mänskliga aktiviteter och 

verksamheter som pågått i området genom århundradena. Distriktet, som avgränsas av skärgården i 

öster och Kilsbergen i väster och av Bråviken i söder och Dalälven i norr, är indelat i 13 

huvudavrinningsområden varav Norrströms avrinningsområde är dominerande med sina 22 000 m2. 

Norrström är det område som avvattnas via Mälaren i Södertälje samt Stockholm (Förvaltningsplan 

Norra Östersjön 2012).  

   Av distriktets vattendrag och sjöar har 70% en måttlig ekologisk status medan 97% av distriktets 

övergångs- och kustvatten inte uppnår god ekologisk status, till största delen beroende på problem 

med övergödning (Förvaltningsplan Norra Östersjön 2012).  

   I områdets skogsområden är moränjordar vanligt förekommande medan det i jordbrukslandskapen 

framförallt förekommer lerjordar och andra finkorniga jordarter. I avrinningsområdets västliga delar 

är försurning av marker mer vanlig än i de östliga då jorden är mer kalkfattig och således saknar den 

buffertkapacitet som kalken innebär. Problem med övergödning gäller framförallt de låglänta 

jordbrukslandskapen (Övervakningsprogram Norra Östersjön 2007).  

 

Åkerströmmens avrinningsområde 

Denna studie analyserar avrinningsområdet Åkerströmmen som är beläget strax norr om Stockholm. 

Vallentuna kommun räknas som en inflyttningskommun och befolkningen har ökat från 6000 vid 

sekelskiftet 1900 till dryga 30 000 personer år 2011 (Vallentuna kommun 2011b). 

Åkerströmmen är karaktäriserat som ett huvudavrinningsområde som har sin sträckning genom både 

skogs- samt landsbygdsområden i flertalet kommuner. Det delåtgärdsprogram som tagits fram är 

därför ett samarbete mellan Vallentuna, Sigtuna, Norrtälje och Österåkers kommuner. Vallentuna är 

den enskilt största markägaren med 57,5%, inklusive sjöyta, och har därför ett stort ansvar för 

Åkerströmmens förvaltning. Arealmässigt är Åkerströmmen det tredje största avrinningsområdet i 

Stockholms län med sina 397 km2 (Renman 2010a). Åkerströmmen är ett av Sveriges mest flacka 

huvudvattendrag, från 45 m ö h i tillrinningarna vid dess källa Vattenledningssjön ut till kusten i en 

41 km lång sträckning.  



   
 

 19 

När Sveriges befolkning ökade under mitten av 1800-talet förändrades markanvändningen i landet. 

Allt mer mark togs i anspråk för att producera mat. Man dikade ur våtmarker, byggde dammar och 

sänkte sjöar. Dels för att skapa mer odlingsbar mark och reglera vattenflödena, men framförallt för 

att sänka nivån på grundvattnet i omkringliggande marker (Renman (A) 2010). Ända fram till 1950-

talet pågick omvandlingen i snabb takt för att sedan avlösas av de alltmer högintensiva 

jordbruksmetoder som utvecklades, exempelvis användandet av konstgödsel och avancerade 

maskiner, vilket ledde till att mer mat kunde produceras på mindre arealer (Länsstyrelsen 

Stockholms län 2010a).  

Generellt sett kan man fortfarande se att skog (ca 55%) dominerar markanvändningen inom 

Åkerströmmen, tätt följt av jordbruk (ca 34%). I hela Åkerströmmen är marken förorenad av fosfor 

(P) och kväve (N) som genom avvattningen förs vidare ner till Östersjön. 

Enligt den klassning mellan 1 (renast) och 5 (mest förorenat) som Naturvårdsverket gjort av kväve- 

och fosforhalterna i Sveriges avrinningsområden, så hamnar Åkerströmmen i klass 4 med en 

kvävehalt på 1700 µg/L och en fosforhalt på 80 µg/L. Gränsvärdena för klass 4 (N) är 1000 – 2000 

µg/L samt för (P) 50 – 100 µg/L. Åkerströmmen har fått anstånd till 2021 för att nå klass 2 till 2015 

då det inte ansågs möjligt att hinna till den utsatta tiden 2015. Det innebär en sänkning till 450 – 750 

µg N/L respektive 7,5 – 15 µg P/L vilket motsvarar en procentuell sänkning av kvävet med minst 

56% och av fosfor med minst 81%, vilket får ses som dramatiska minskningar som kommer att 

kräva krafttag för att kunna genomföras (Renman 2010a, Länsstyrelsen Stockholms län 2010a).  

Den absolut största bidragande samhällssektorn till de höga halterna av närsaltshalter inom 

Åkerströmmen är jordbruket som står för hälften av läckaget, följt av skogsbruket som svarar för 1/7 

av utsläppen av kväve men bara en minimal del av fosforläckaget samt enskilda avlopp som står för 

1/8 av fosforn och 1/20 av kvävet (Renman (A) 2010). 

Förutom problematiken kring läckage av närsalter lider Åkerströmmen av ett mycket grumligt vatten 

orsakat av jorderosion från marken kring bäckfåran. Det kommer sig av att man avverkat all 

växtlighet ända fram till vattenytan vilket leder till att inga rötter finns kvar som kan hålla kvar 

jorden. Det i kombination med uträtade vattendrag bidrar starkt till en grumling av vattnet då inte 

heller den naturliga sedimenteringen som sker vid ett meandrande förlopp fungerar tillfredsställande 

(Länsstyrelsen Stockholms län 2010a, Renman 2010a). 

Övergödningen drabbar miljön i Åkerströmmen, liksom själva Östersjön, med problem som 

algblomning, syrefria bottnar, fiskdöd och igenväxning av sjöar som följd (Renman 2010a). För att 

kunna hantera problemen effektivt krävs en förvaltning som är anpassad efter hur markerna ser ut. 

Därför är huvudavrinningsområdena indelade i ett antal delavrinningsområden utifrån existerande 
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vattenförekomsters vägar genom naturen. Åkerströmmens avrinningsområde är indelat i 12 stycken 

delavrinningsområden varav Hackstabäcken, huvudområdet för den här studien, är ett.  

 

Hackstabäcken  

Den här studien fokuserar på delavrinningsområdet Hackstabäcken i Åkerströmmens syd-sydvästra 

del. Hackstabäcken täcker ett 43,1 km2 stort område och domineras av skog, jordbruk och hästgårdar 

(Renman 2010a). 

Avvattningen sker från söder mot norr genom Angarnsjöängen, där allt vatten samlas upp innan det 

fortsätter sin färd genom Garnsviken och Tunafjärden ut mot Östersjön (Renman 2010a).  

I Hackstabäcken finns stora arealer mycket gammal betesmark då gårdarna sedan länge varit 

inriktade på animalieproduktion, vilket visar sig i områdets flora och fauna som är sådan som 

gynnas av hävd. De äldsta fornlämningarna dateras till stenåldern då området var ett 

skärgårdslandskap som befolkades säsongsvis. På grund av landhöjningen är nu den tidigare 

havsbottnen orsak till den bördiga jorden. Vid järnåldern (ca 500 f Kr – 400 e Kr) bildades de första 

byarna i Vallentuna varav en låg vid Angarnsjöängen där en av de största hällristningarna i 

Stockholmsområdet finns (Vallentuna kommun 2011a). Angarnsjöängen är idag en av Stockholms 

läns bästa fågellokaler tillika Åkerströmmens enda naturreservat och var tidigare en sjö som genom 

sänkningar fått det utseende den har idag (Renman 2010a samt Vallentuna kommun 2011a). Inom 

Hackstabäcken finns ett större antal f.d. sjöar som alla är våtmarker av olika kvalitet idag, sänkta 

genom mänsklig verksamhet såsom utdikningar och sjösänkningar (Renman 2010a).  

Under historisk tid var området indelat efter socknar där Angarn utgör merparten av dagens 

Hackstabäck tillsammans med delar av Vada, Össeby samt Vallentuna socknar (Vallentuna 

kommun 2011b).  

Idag finns ett stort antal aktiva gårdar i trakten, men till skillnad från tidigare är nu all 

nötproduktion borta både i Angarn och Össeby socknar och istället har hästhållning tagit över vilket 

känns igen i fler socknar då Vallentuna är en av de mest hästtäta kommunerna i landet (Vallentuna 

kommun 2011b). Hästspillning är dessvärre en stor källa till närsaltsläckage eftersom hästar är 

dåliga på att ta upp näringen i födan. Generellt kan sägas att en häst producerar lika mycket 

närsalter som det orenade avloppsvattnet från 10 personer (Lindberg et al 2011). Jordbruket, 

tillsammans med de många hästgårdarna, tillsammans med de enskilda avlopp som finns i området 

är de största källorna till det betydande närsaltläckaget i Åkerströmmen (Renman 2010a). Det finns 
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visserligen ett fåtal reningsverk men 2500 hus har enskilda avlopp, vilket motsvarar 4500 

personekvivalenter (Länsstyrelsen Stockholms län 1993c).  
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Resultat och analys  

Kartanalys markförändring 

Hackstabäckens totala markareal uppgår idag till 43,1 km2, 4310 ha, avgränsad med hjälp av 

delavrinningsområdenas gränsdragningar vilken även tillämpats på häradskartorna.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kartanalysen visar att en igenväxning och urbanisering har skett i Hackstabäcken, framför allt på 

bekostnad av våtmark och åkermark. Skogsmark och urbana miljöer har ökat med 170 respektive 

311 ha (Figur 2a-c samt Tabell 1) samtidigt som åkermark minskat med 245 ha (Figur 4a-c, bilaga 2 

samt Tabell 1) och våtmarkerna med 76 ha (Figur 1a-c samt Tabell 1). Av de områden som idag 

klassas som våtmark är det endast Angarnsjöängen som blivit restaurerad, resterande är mer eller 

mindre igenväxta och de är idag tveksamma som användbara till närsaltsrening, där det förutom 

restaurering även behövs en kontinuerlig skötselplan för att bibehålla en god vattenkvalitet (Renman 

2010a, Larsson 2007). Hackstabäcken har också genom förlusten av våtmarker blivit av med två 

biotoper, mossar samt sidvallsängar, som innebär en förlust av fuktängsspecifika arter som 

smörblomma, humleblomster och blodrot samt av artspecifika mossor, lavar och insekter som i sin 

tur leder till en förlust av fågelarter som trivs i våtmarker som orre och ljungpipare (Länsstyrelsen 

Jönköpings län 2012, NRM 1999).    

 Hackstabäcken har förlorat 45 ha sjöyta sedan 1902 (Figur 3a-c samt Tabell 1), framförallt genom 

antropogena verksamheter som sjösänkningar som skyndat på den naturliga succession som en 

igenväxning är. Resultatet har inneburit en förlust av den biologiska mångfald som är knuten till just 

öppet vatten som andfåglar och andra vattenlevande arter. Förlusten bidrar också till en lägre 

produktion av ekosystemtjänsterna denitrifikation samt en lägre grad av fosforsedimentation.  

   Skogsmark är en marktyp som är bra ur vattenkvalitetsperspektiv då den främjar erosionskontroll 

och tar upp närsalter. Dock måste utbredningen av skog på bekostnad av att en hel biotop försvinner, 

Tabell 1. Markanvändning Hackstabäcken i ha 1902 och 2011, samt 
förändringen i %. 
Markanvändning 1902 2012 Förändring % 
Sjöar 62 17 -72,6 
Skogsmark 2310 2480 7,4 
Åkermark 1140 895 -21,5 
Våtmark 232 156 -32,8 
Urbana miljöer 446 757 69,7 
Totalt 4310 4310   
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som i fallet med mossar, ses som negativ ur resiliens- och vattenkvalitetsperspektiv eftersom den 

biologiska mångfalden samt landskapsdiversiteten minskar och med den landskapets totala resiliens 

(Huitric et al 2009, Colding 2007). 

   De 245 ha åkermark som Hackstabäcken förlorat har dels urbaniserats och dels växt igen. 

Framförallt är det de små områdena som försvunnit medan de kvarvarande fälten har smält samman 

till större åkrar (kartbild 4a-5c). Att åkermarken har minskat från år 1902 till år 2012 behöver dock 

inte innebära att mängden tillförd gödsel minskat. Från 1950-talet och framåt har handelsgödsel 

använts i stora mängder. I Sverige tog år 2004 åkrarna emot 210 000 ton kväve från enbart 

handelsgödsel varav hälften tas upp av växterna medan resten förgasas eller följer med nederbörden 

ut i vattendragen (Bydén 2004). Om den skog som tagit över den gamla åkermarken brukas varsamt 

är det positivt för vattenkvaliteten då vegetation tar upp närsalter och förhindrar erosion. Om 

däremot skogen brukas så att många hyggen bildas urlakas jorden på näringsämnen och bidrar 

därmed till närsaltsbelastningen (Löfgren 2007).  

   Att klassen Urbana miljöer ökat är inte så förvånande då Vallentuna kommun har bland de högsta 

inflyttningstalen i Sverige vilket innebär att en urbanisering sker även i Vallentuna. Både bebyggelse 

och infrastruktur har ökat i takt med inflyttningen (Vallentuna kommun 2011b samt tabell 1). Med 

en urbanisering följer en förlust av många tidigare producerade ekosystemtjänster och en ökning av 

dagvatten. Avrinningen ökar och infiltrationen minskar i och med och den större andelen hårdgjorda 

ytor samtidigt som och vegetationsupptaget minskar. 

   Sammantaget visar kartanalyserna av förändringen i Hackstabäckens markanvändning att 

landskapets resiliens har försvagats i och med att landskapsdiversiteten minskat. Det, i kombination 

med den urbanisering som sker och de bitvis otillräckliga avloppslösningar som finns i området, kan 

vara orsaken till att de ekosystemtjänster som producerar närsaltsrening/retention/recirkulering 

degenererats i området vilket avspeglar sig i de höga närsaltshalterna. 
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Figur 1a och b. Skogsmark 1902 i grönt. Utsnitt ur  
häradskarta över Vallentuna härad och Danderyds  
Skeppslag 1902 (RAK 1907a och b). 
 
  

Figur  1c. Skogsmark 2011 i rött (©Lantmäter iet Gävle 
2011, medgivande I 2011/0097). 
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    Figur 2c. Våtmarker 2011. (©Lantmäteriet Gävle 2011, 
    medgivande I 2011/0097). 

 
Figur 2a och b. Våtmarker 1902 i grönt.   
(RAK 1907a och b). 
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Vattenkvalitet, djurantal och närsalter 

I Bilaga 1 redovisas de uträkningar som ligger till grund för beräkningarna.  

Att olika djurslag skiljer sig åt i fråga om hur näringsupptaget ser ut är en viktig kunskap att ta 

hänsyn till när man vill förbättra ett områdes vattenkvalitet. En hög närvaro av hästar ger ett mycket 

fosforrikt gödsel på grund av att hästar har ett dåligt näringsupptag jämfört med t.ex. nötkreatur som 

själva styr sitt fosforupptag efter behov (Swensson 2009). Gödselutsläppen från respektive djurslag 

har inte dock inte kvantifierats närmare. Eventuell skillnad mellan mjölkkors och köttdjurs utsläpp 

av närsalter har inte tagits med i analysen.  

Gödselhantering är inte alltid optimal med övertäckt gödselstad, vilket leder till läckage från dessa 

samtidigt som hagmarkerna gödslas när hästarna rastas (Lindberg et al 2011). 

    
Tabell 2. Antal djur/ha 1902 och 2010. 

                   År Nötkreatur     Häst         Totalt antal          
                    djur 

1902 0,118 0,03 637 
2010 0,019 0,035 202 

Förändring, % -83,9 16,7 -68,3 

 

Resultaten visar att det totala antalet individer har minskat tack vare den dramatiska förändringen i 

antal nötkreatur. Antalet hästar har dock ökat och det finns anledning att tro att den siffran är 

betydligt högre då dataunderlaget endast innefattar hästar inom jordbruksföretag och inte privat 

ägda hästar.  

   Närsaltläckaget från djurhållningen kommer sig dels av hästars fosforrika gödsel, där en vuxen 

hästs gödsel motsvarar samma mängd närsalter som det orenade avloppsvattnet från 10 personer, 

och dels från otillräcklig gödselhantering. Enligt en inventering gjord av Lindberg (et al 2011) i 

Åkerströmmen, var övertäckning av gödselstackar mycket sällsynt och gödselhanteringen var 

undermålig i många fall. Bland annat nämns nertrampade rasthagar där bristen på vegetation leder 

till högre läckage och överfulla gödselstackar utsatta för direkt takavrinning. 

   Så antalet djur har minskat totalt i Hackstabäcken, men det är inte synonymt med att 

närsaltsbelastningen gjort det. Förutom närsalter från djurhållningen tillförs marken konstgödsel i 

en utsträckning som inte skedde innan 1950. Som tidigare nämnts tillförs det 210 000 ton kväve 
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årligen från konstgödsel (Bydén 2004). Det kan inte sägas med säkerhet att närsaltsbelastningen 

från djurhållningen ökat eftersom inga exakta siffror på detta gått att hitta.  

 

Diskussion 

Förändringen i markanvändning som skett i Hackstabäcken mellan 1902 och 2011 har inneburit en 

minskad landskaps- och biodiversitet och med det en sämre produktion av ekosystemtjänster. I den 

aktuella studien är det de ekosystemtjänster som omhändertar närsalter genom denitrifikation i 

sjöar, fosforsedimentation, erosionskontroll samt vegetationsupptag och recirkulering i fungerande 

våtmarker som främst är av intresse. Att restaurera våtmarker och sjöar är effektiva och ofta 

använda verktyg för att förbättra vattenkvalitén och i Hackstabäcken med det relativt stora antal 

icke-funktionsdugliga våtmarker och f.d. sjöar har Vallentuna kommun alla möjligheter att snabbt 

starta arbetet mot att nå målen uppsatta i Vattendirektivet. Det skulle troligen även vara relativt 

ekonomiskt eftersom merparten av marken idag inte används till något annat. Men för att arbeten 

med restaurering inte ska vara förgäves måste ordentliga skötselplaner upprättas där tydliga 

ansvarsfördelningar och tidsplaner finns med. Den naturliga successionen gör annars att både sjöar 

och våtmarker växer igen och ersätts med skog vilket gör att biodiversiteten minskar ytterligare i 

området.  

   Att anpassa och bruka jorden på ett sätt som inte skadar vattenstatusen ligger i allas intresse. För 

jordbruket, som är den största diffusa källan till närsaltsläckage i Sverige, innebär val av 

brukningsmetoder en stor skillnad i närsaltsläckage (HELCOM 2012, Ulén 2005a). Idag ger de 

tunga fordon som används på åkrarna effekter på jordstrukturerna och i kombination med 

konstgödsel innebär det att närsaltsbelastningen på åkermarken ökat genom åren samtidigt som 

själva ytan minskat i hela Sverige (Miljömålsportalen 2012), vilket torde ge en hög koncentration 

kväve och fosfor i de vattenförekomster som avvattnar åkermarkerna. För att avhjälpa problemet 

kan man, som Ulén et al (2005a) nämner, anpassa sina brukningsmetoder. Till exempel är det 

viktigt att plöja parallellt med diken för att minska avrinning, tillämpa vårbearbetning av markerna 

istället för plöjning på hösten, samt att undvika att plöja vid våt väderlek. Utöver dessa metoder kan 

bufferremsor planteras utefter dikesrenar, ju bredare desto mer effektiva, och finns möjligheten till 

att återskapa diken till ett mer meandrande förlopp ökas sedimenteringen eftersom 

flödeshastigheten minskar. 

   Nu domineras Hackstabäcken av skogsmark (kartbild 2a-c) som förser oss med ekosystemtjänster 

som erosionskontroll, förhindrar avrinning och buffrar närsaltsöverskott genom infiltration 
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samtidigt som kväve och fosfor dessutom tas om hand genom upptag av vegetationen. I vilket skick 

skogen är i har inte undersökts i den här studien, men generellt kan sägas att monokulturer är mer 

känsliga för störningar eftersom den biologiska mångfalden degraderats vilket ger en lägre resiliens 

(Huitric et al 2009). Att enbart ha ett trädslag, t.ex. gran med sina ytliga rötter, ger en mer instabil 

mark och träden blir mer fallbenägna vid hårda stormar samtidigt som vegetationens närsaltsupptag 

främjas av en mer diversiv flora (Länsstyrelsen Örebro län 2012, Sanfridsson 2005).  

   Sammantaget visar studien att de markförändringar som skett i Hackstabäcken har inneburit 

omfattande förändringar av landskapets sammansättning av betydelse för ekosystemtjänster länkade 

till närsaltsrening och buffring. Även om inga exakta siffror gått att få fram över hur mycket 

närsalter djurhållningen idag jämfört med 1902 bidrar med, så visar studien ändå på ett ökat antal 

hästar, vars gödsel är mer fosforrikt än nötkreaturens. Men eftersom nötkreaturen samtidigt har 

minskat dramatiskt och inga exakta siffror på hur mycket respektive djurslag tillför markerna i form 

av närsalter, kan inga slutsatser av förändringen över tid dras. Däremot visar tidigare studier att 

hanteringen av gödsel i området är undermålig och borde ses över (Lindberg et al 2011). Att 

informera djurägare om konsekvenserna av en dålig gödselhantering är något som borde kunna 

genomföras relativt enkelt med exempelvis informationsbroschyrer eller föreläsningar. 

   I förvaltningen av Hackstabäckens delavrinningsområde bör fokus ligga på att återuppbygga de 

ekosystem vars tjänster inkluderar omhändertagandet av närsalter. En återuppbyggnad som 

dessutom ger andra positiva effekter då den innebär en ökad biodiversitet i området som både 

turistnäring, den agrara näringen och boende kommer ha nytta av i form av fler lokaler av 

naturintresse att besöka, bättre pollinering av grödor men kanske framförallt en bättre vattenstatus, 

samtidigt som systemens resiliens byggs upp igen.  

   Eftersom vatten, och en god kvalitet på vatten, är något vi alla är beroende av krävs det av en 

effektiv förvaltning att den lyckas engagera och informera allmänheten. I Ramdirektivet för Vatten 

står det att  

”Om detta direktiv skall bli framgångsrikt krävs nära samarbete och samverkan på 

gemenskapsnivå, medlems- statsnivå och lokal nivå. Det krävs också information till allmänheten, 

inbegripet användarna, och att samråd sker med dem samt att de är delaktiga” 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2000).  

   Förvaltningen ska alltså vara adaptiv och bygga på ett kunskapsutbyte mellan berörda parter för 

att säkerställa ett engagemang såväl som en förståelse för problemen och vilka omställningar som 
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krävs för måluppfyllelse. Ett arbete som åtminstone går i rätt riktning i och med Vattendirektivet, 

men som ändå får anses vara relativt nytt. Det massiva arbetet är, enligt författarens åsikt, att lyckas 

engagera allmänheten och nå ut med kunskaper om kopplingarna mellan vattenstatus, 

ekosystemtjänster och markanvändning på ett sätt som är begripligt i lekmannaöron och samtidigt 

väcka en entusiasm över våra vattendrag och det faktum att vi alla kan, och ska, vara med och 

påverka statusen på dem. 

 

Slutsatser 

Studiens huvudslutsatser är: 

 Förändringarna i markanvändning i Hackstabäcken har resulterat i förlust av landskaps- och 

biodiversitet med påverkade ekosystem och med en sämre produktion av ekosystemtjänster som 

följd. 

 Våtmarkerna i Hackstabäcken har minskat och de som finns kvar är av sämre kvalitet ur perspektivet 

närsaltsrening/retention. 

 Restaurering av de f.d. sjöarna och/eller våtmarkerna i skulle ge positiva effekter inte bara för 

vattenkvaliteten utan även skapa nya rekreationsvärden för kommuninvånarna. 

 Hästar dominerar nu djurbesättningarna i Hackstabäcken vilket ställer krav på bättre gödselhantering 

och information om läckage från dålig gödselhantering. 

 Fokus i förvaltningen av Hackstabäckens vattenförekomster borde ligga på att återuppbygga de 

ekosystem som är avgörande med avseende på produktion av ekosystemtjänster. 

 Utmaningen börjar med att engagera allmänheten i frågan. Ett lokalt engagemang är förutsättningen 

för att nå målen uppsatta i Ramdirektivet för Vatten och mycket står att vinna för Hackstabäcken om 

alla berörda kan involveras i skötseln av vattnen i området.  
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Bilaga 1 
 

Beräkningar djurbesättningar 1902 

Ytor: 

Hackstabäcken, åker = odlad jord: 1030 ha (10,3 km2) 

Danderyds del av Hackstabäcken, åker = odlad yta: 110 ha (1,1 km2) 

Hackstabäckens totalyta = 43,1km2 = 4310 ha 

Vallentuna kommun = 360km2 = 36000 ha 

 

Djurslag 

Nöt, Vallentuna härad/100 ha odlad jord: 44,5 st 

Häst, Vallentuna härad/100 ha odlad jord: 10,6 st 

 

Nöt, Danderyd härad/100 ha odlad jord: 48,6 st 

Häst, Danderyd härad/100 ha odlad jord: 14,8 st 

 

 Nöt Vallentuna: (44,5/100)*1030 = 458,35 st 

 Häst Vallentuna: (10,6/100)*1030 = 109,18 st 

 Nöt Danderyd: (48,6/100)*110 = 53,46 st 

 Häst Danderyd: (14,8/100)*110 = 16,28 st  

 

Totalt Hackstabäcken 1902 

Nöt: 53,46 + 458,35 = 511,81 st  511,81/4310= 0,12 nötkreatur/ha 

Häst: 16,28 + 109,18 = 125,46 st  125,46/4310 = 0,03 hästar/ha 

 

Djurbesättningar 2011: 

I Hackstabäcken ingår Angarn socken (hela), bit av Össeby, bit av Vada samt bit av Vallentuna 

socken. 

Djurbesättningar: 

I hela Vallentuna finns 2823 nötkreatur år 2011. Av sockenredovisningarna framkommer att varken 

Angarn socken (ryms helt inom Hackstabäcken) eller Össeby socken (liten del av nordvästra hörnet 

ligger inom Hackstabäcken) har kvar någon nötproduktion alls. I Vada socken, som har en liten bit av 

sin södra del inom Hackstabäcken, finns totalt 150 st nötkreatur fördelade på två produktionsplatser. I 

Vallentuna socken, vars östra sida ligger inom Hackstabäcken, finns idag ca 180 nötkreatur fördelade 
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på tre produktionsplatser. Dock framgår inte från kommunen var alla besättningarna finns, men en 

ligger i den västra delen och alltså utanför Hackstabäcken. Nötkreaturens antal i Hackstabäcken 

uppskattas till 40 st från Vada socken, där en mindre skogsdominerad del i söder hör till 

Hackstabäcken, samt 40 st från Vallentuna socken, där relativt proportionerlig del jämfört med Vada 

socken tillhör Hackstabäcken. Marken här är delvis skogsmark och delvis urban.  

Enligt jordbruksverket finns det 933 hästar inom jordbruksföretag i hela Vallentuna kommun 2010. 

Det är alltså inte överensstämmande med det faktiska antalet hästar 2011. På Angarns Ridskola finns 

enligt deras hemsida 21 lektionshästar (Angarns Ridskola 2012) som slås ut på Hackstabäcken 

totalarea och därefter adderas till tidigare uträkning. 

 

Nöt Hackstabäcken: 40+40 = 80/4310  0,02 nötkreatur/ha 

Häst Hackstabäcken: 933/36000  0,03 hästar/ha  

Ridskoleverksamhet om 21 hästar: 21/4310 = 0,0048 hästar/ha 

Totalt, hästar: 0,030+0,0048 = 0,035 hästar/ha 

 

Totalt Hackstabäcken 2011 

Nöt: 0,020 nötkreatur/ha 

Häst: 0,035 hästar/ha 
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Bilaga 2 
 

Här redovisas alla kartor som framställts i MapInfo.  

 

 

 
   Figure 1c. Våtmarker 2011. (©Lantmäteriet Gävle 2011, medgivande I 
   2011/0097). 

      
     
     
Figure 1a och b. Våtmarker 1902 i grönt.   
(RAK 1907a och b). 
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Figur 2a och b. Skogsmark 1902 i grönt (RAK 1907a och b). 
 
  

Figur  2c. Skogsmark 2011 i rött (©Lantmäter iet Gävle 
2011, medgivande I 2011/0097). 
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    Figur 2c. Sjöar 2011 i rött (©Lantmäteriet Gävle 2011,  
    medgivande I 2011/0097).   

 
Figur 3a och b. Sjöar 1902 (RAK 1907a och b). 
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    Figur 4c. Åkermark 2011 i rött (©Lantmäteriet Gävle 
    2011, medgivande I 2011/0097). 

 
Figur 4a och b. Åkermark 1902 i lila (RAK 1907a och b). 
 


