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Sammanfattning 

Övergödning, eller eutrofiering, är ett av de största miljöproblemen i Östersjön och orsakas 

av förhöjda näringshalter i vatten. Eutrofieringen beror till stor del av näringsförluster från 

åkermark (Bernes, 2005, s. 83). För att sänka näringshalterna i vatten kan ett flertal åtgärder 

vidtas, till exempel genom att införa odlingsfria skyddszoner utmed vattendrag 

(Jordbruksverket, 2008). I denna uppsats studeras sådana skyddszoner där det 16 år långa 

Dyåprojektet i Nynäshamns kommun har använts som fallstudie. För att avgränsa arbetet har 

det lokala deltagandet i projektet undersökts för att se hur det kan ha påverkat Dyåns 

näringshalter. Resultaten från undersökningen visar att totalfosforhalterna i ån har fortsatt öka 

under åren, medan totalkvävehalterna långsamt minskar. För både totalfosfor och totalkväve 

uppvisas fortfarande höga samt extremt höga näringsförluster från åns avrinningsområde. 

Studien baseras på vattenprover som tagits direkt i åns vatten, en metod som skiljer sig från 

hur övrig forskning inom ämnet utförs. Detta är viktigt att ha i beaktande av resultatet 

eftersom de vattenprover som erhållits består av vatten från ett större område än bara det där 

zonerna är etablerade. Studien visar att det lokala deltagandet har fungerat bra, trots dålig 

kontakt med Nynäshamns kommun som initierade projektet 1995. Ett flertal faktorer från 

lantbrukarnas sida borde bidragit till en positiv miljöpåverkan på Dyåns näringshalter, det vill 

säga minskat dem. Eftersom så inte är fallet diskuteras jordmån, dräneringsrör, förändrad 

markanvändning och andra externa påverkanskällor som kan ha påverkat resultatet mer än det 

lokala deltagandet. 

 

Abstract 
Eutrophication is one of the most substantial environmental problems in the Baltic sea and is 

caused by elevated nutrient concentrations in the water. A large part of these nutrients comes 

from losses in agricultural land (Bernes, 2005, s. 83). A number of measures can be taken to 

reduce agricultural nutrient loss to water, for example by introducing vegetative buffer zones 

adjacent to watercourses (Jordbruksverket, 2008). This paper examine such buffer zones and 

uses a 16 year long project in Nynäshamn municipality as a field study, the Dyå project. The 

local participation in the project was analyzed to see how this have influenced the nutrient 

content in the water table of Dyån. The result shows that nutrient content in the Dyå river 

surface water is still high regarding both total phosphorus and total nitrogen and the nutrient 

losses from the drainage area is extremely high. The method for analyzing the water samples 

differ from predominant research on buffer zones, which shall be kept in mind when 

analyzing the result. The local participation has worked well despite poor contact with the 

municipal authorities who initiated the project in 1995. The paper discusses other possible 

reasons for Dyåns high nutrient content, for example the soil quality, drainage tubes and 

changed land use in the drainage area.  
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1 Bakgrund 

Övergödning, eller eutrofiering, ett är av de största miljöproblemen i Östersjön. För att 

komma till rätta med detta problem har frågan uppmärksammats på flera skalnivåer som 

berör vattenförvaltning; från det lokala vattenvårdsförbundet, på regional och statlig nivå till 

EU-nivå. I EU tas eutrofieringsproblematiken bland annat upp i ramdirektivet för vatten 

(2000/60/EG) som trädde i kraft år 2000 och implementerades i den svenska lagstiftningen år 

2004 (Vattenmyndigheterna, 2011). Ramdirektivet har flera mål, exempelvis att hindra och 

minska föroreningar, främja hållbar användning av vatten och förbättra tillståndet för 

akvatiska ekosystem. Direktivets yttersta mål är dock att uppnå en god ekologisk
1
 samt 

kemisk
2
 status i alla vatten inom europeiska unionen till år 2015 (Europa, 2010) eller till 2021 

i de fall det beslutats att ge dispens. Övergödningsproblematiken har även uppmärksammas 

av den mellanstatliga Helsingforskommissionen (HELCOM) som har  som övergripande mål 

att Östersjön ska vara opåverkad av eutrofiering (HELCOM, 2007).  

1.1 Ramdirektivet för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten uttalar att åtgärder för att förbättra vattenkvalitet ska ske genom 

en avrinningsområdesbaserad ansats (EG, 2000). I Sverige har därför fem vattendistrikt 

inrättats efter fem huvudavrinningsområden
3
. I åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns 

vattendistrikt kan man utläsa att övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är det mest 

omfattande miljöproblemet i området (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009). 

Vattendirektivet påpekar även vikten av samarbeten mellan olika skalnivåer inom 

vattenförvaltningen där det är betydande att alla intressenter i vattenfrågorna får komma till 

tals i vattenförvaltningsfrågor, samt betydelsen av att tillvara kunskap och uppmuntra 

deltagande på lokal nivå (EG, 2000; Hammer et al, 2011). 

1.2 Jordbrukets påverkan 

Eutrofiering innebär förhöjda halter av näringsämnen i vatten (Bernes, 2005, s. 83) De 

näringsämnen som har störst påverkan på övergödningen är fosfor och kväve, eftersom det är 

dessa näringsämnen som växter behöver i störst mängder och som oftast reglerar algtillväxten 

i havet (Bernes, 2005, s. 38). Den näring som tar sig ut i Östersjön består dels av naturligt 

läckage från mark och sediment men även från aktiviteter från antropogena källor. Av detta 

antropogena näringsläckage står jordbruket för ungefär en fjärdedel av fosforhalterna och för 

drygt en tredjedel av kväveläckaget. (Bernes, 2005, s. 83) Av den mänskliga tillförseln av 

fosfor till vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt står jordbrukssektorn för mer än hälften av 

läckagen. Av kvävetillförseln till distriktets ytvatten står jordbruket för ungefär en tredjedel. 

(Vattenmyndigheterna, 2011b)  

                                                 
1
 Ekologisk status baserar sig på ett flertal olika faktorer:  biologiska, fysikalisk-kemiska och hydrologiska 

kvalitetsfaktorer (VISS, 2012-02-01) 
2
 Kemisk status innebär att halter av 33 av EG gemensamt prioriterade ämnen inte får överskrida 

miljökvalitetsnormen (VISS, 2011-11-13) 
3
 Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön samt Västerhavets vattendistrikt 

(Vattenmyndigheterna, 2011a) 
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För att minska jordbrukets läckage av näringsämnen finns ett antal åtgärder som kan vidtas. 

Att anlägga våtmarker, sedimentationsdammar eller bevuxna odlingsfria skyddszoner för att 

stoppa näringsläckage till hav eller sjöar är några exempel (Jordbruksverket, 2008). I denna 

uppsats undersöks gräsbevuxna skyddszoner längs vattendrag där Dyån/Fitunaån (härefter 

kallad Dyån) i Nynäshamns kommun fungerar som en fallstudie. I databasen VISS 

(VattenInformationsSystem Sverige) går ån under namnet Fitunaån. 

1.3 Syfte 

Inom forskningen råder en relativt enig mening att bevuxna skyddszoner i 

jordbrukslandskapet är en bra metod för att minska näringsläckage från åkermark till 

närliggande vatten. Syftet med denna uppsats har därför varit att göra en fördjupad studie i 

hur skyddszoner längs vattendrag i jordbrukslandskapet fungerar, samt titta närmare på vilka 

effekter man kan förvänta sig i minskat näringsläckage till vattendrag där skyddszoner 

upprättas. För att avgränsa arbetet har fokus lagts på hur deltagandeaspekter och eventuella 

förändringar i jordbruket påverkat näringshalterna i vattendrag i anslutning till skyddszoner. 

De odlingsfria zonerna längs Dyån i Sorunda, Nynäshamns kommun, fungerar som ett 

konkret exempel. Uppsatsen utvärderar om de åtgärder som sattes in i Dyåprojektet 1995 har 

gett de resultat som önskades uppnås, det vill säga att minska näringsläckaget av kväve och 

fosfor från åkermarken till Dyån. Fokus ligger på fosfor eftersom dessa läckage var särskilt 

höga vid Dyåprojektets början. Uppsatsen kan ses som en förstudie som kan ligga till grund 

för ett fortsatt arbete med att åtgärda problem med näringsläckage till Dyån.  

1.4 Frågeställningar  

För att utvärdera de odlingsfria skyddszonerna har denna uppsats utgått från följande 

frågeställningar. 

 

 Hur har näringshalterna förändrats i Dyån sedan projektet startade 1995 och har de 

odlingsfria zonerna påverkat resultatet? 

 Har deltagandeinsatserna i Dyåprojektet påverkat näringshalterna i Dyåns vatten 

under projektets gång? 

 Är odlingsfria zoner en bra lösning på hur man kan sänka näringsläckaget från 

jordbruksmarken längs Dyån? 

 Hur kan förvaltningen av Dyån utvecklas för att tillmötesgå målen i vattendirektivet? 

2 Metod 

Uppsatsen har skrivits tillsammans med Nynäshamns kommun som varit behjälpliga med 

bakgrundsmaterial, data över näringshalter och fungerat som stöd och hjälp under arbetets 

gång. För att besvara frågeställningarna har ett flertal angreppssätt använts. Olika typer av 

litteratur har studerats för att få kunskap om den rådande forskningen inom ämnet. För att se 

hur näringshalterna i Dyån har förändrats under åren har beräkningar av data från 

vattenprover för åren 1989-2010 gjorts. Vidare har kvalitativa intervjuer med flertalet av de 
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berörda lantbrukarna (se stödfrågor till intervjuerna i bilaga 2) utförts, samt att dessa även har 

fått besvara en enkät (bilaga 3). Syftet med enkäterna och intervjuerna var att finna möjliga 

förklaringar till de resultat som erhölls från de gångna årens vattenprover. Slutligen har en 

besiktning av skyddszonerna utförts. När det gäller den geografiska avgränsningen för Dyåns 

avrinningsområde har studien utgått från samma avrinningsområde som i Länsstyrelsens 

rapport 1991:17, vilken fungerade som förstudie till Dyåprojektet. Idag motsvaras detta 

område av tre
4
 delavrinningsområden i databasen VISS.  

2.1 Litteraturstudier 

För genomgång av tidigare studier av skyddszoner användes bland annat databasen Web of 

science för artikelsök. Artiklar söktes även i tidskriften Agriculture, Ecosystems and 

Environment samt Ambio. Sökorden som användes finns i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Sökord i databas och tidskrifter 

Web of science 

Zone, phosphorus, agriculture 

Buffer zone, agriculture 

Buffer zone, phosphorus, agriculture 

Buffer zone, phosphorus, nitrate 

Buffer zone, eutrophication 

Riparian strip, phosphorus 

Drainage, buffer zone 

Public participation 

Public participation, water 

Agriculture, ecosystems and environment 

Buffer zone 

Riparian strip 

Ambio 

Public participation, water 

2.2 Vattenprover 

I Dyån tas vattenprover ungefär 9 gånger
5
 varje år av laboratoriepersonalen på Nynäshamns 

kommuns VA-avdelning eftersom ån är recipient till Torps avloppsreningsverk. Proverna tas 

på sex platser längs ån (se figur 2) vilkas resultat redovisas i Torps avloppsreningsverks 

årliga miljörapporter. Provtagningen utförs från åkanten med spindelprovtagare
6
 utan att 

åbotten vidrörs. Temperatur och syre mäts med syremätare direkt i ån eller i bägare. Rådata 

från dessa vattenprover samt flödesmätningar och miljörapporter för Torps 

avloppsreningsverk har tillhandahållits av laboratoriet på VA-avdelningen på Nynäshamns 

kommun och använts för att göra de beräkningar som är presenterade i denna uppsats. 

Rådatan har använts för att beräkna medelvärden över de olika provpunkternas totalfosfor- 

                                                 
4
 Områdesnummer: 654037-161686, 654095-161864 och 655023-161297 

5
 Antalet provtagningar varierar eftersom det vid vissa tidpunkter är snö/is och ibland lågt vattenstånd som 

förhindrar provtagning. Provtagningsmånaderna är februari till juni, augusti samt oktober till december. 

Vanligtvis tas proverna i mitten av månaden men detta varierar ganska mycket. 
6
 En förlängningsbar stång med behållare för provtagningsflaska (pers komm. Amparo Franquiz Medina) 
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respektive totalkvävehalter samt årsmedelvattenföring
7
 i punkten Fituna. Vattenflödesdata 

erhölls från SMHI:s VattenWeb (områdets id: 655023-161297) där data kommer från en 

mätstation vid åns utlopp i Mörkarfjärden. För att räkna ut arealspecifika förluster av kväve 

och fosfor till Dyån har dels färdiga siffror från Torps avloppsreningsverks miljörapporter 

(åren 2000-2010) använts medan det för startåret 1995 har gjorts en förenklad beräkning. 

Denna gjordes genom att använda en beräkningsmall som tillhandahölls av 

laboratoriepersonalen, vilken är baserad på Naturvårdsverkets rapport 4913, 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet.  Sjöar och vattendrag (1999). Den förenklade metoden 

innebar att antaganden för uteblivna provtagningar gjordes istället för att värdena 

interpolerades
8
. De månader som inte hade provtagits antogs ha samma halter som 

föregående månad/månader förutom för januari där februarihalterna användes. Anledning till 

att denna enklare metod valdes var att resultaten från dessa beräkningar inte skilde sig 

nämnvärt från de resultat som var interpolerade. Beslutet att göra så grundades på samtal och 

handledning från personal på laboratoriet.  

I uppsatsen har halter av totalkväve och totalfosfor analyserats avseende årsvisa medelvärden, 

baserat på enbart den mätdata från provtagningarna som gjorts under åren. Vidare har 

mängden fosfatfosfor och ammoniumnitrat granskats eftersom dessa två näringsämnen är 

direkt tillgängliga för upptag av växter. Eftersom fosforförlusterna är särskilt höga i ån, och 

även är de läckage som Dyåprojektet syftar till att åtgärda/minska, har störst fokus lagts på 

detta ämne. För att jämföra hur resultaten för näringshalterna i Dyån har förändrats har 

medelvärdet för vattenprover tagna längs zonerna (punkterna Väggarö, Spångbro, Torp-

Gorran och Fullbro) för de tre åren innan projektet startade (1992-1994) jämförts med de tre 

senaste årens näringshalter (2008-2010). 

2.3 Enkäter, intervjuer och besiktning 

För att få en uppfattning om hur skyddszonerna har skötts, hur övrig åkermark har brukats, 

lantbrukarnas inställning till ytterligare åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten samt andra 

faktorer som kan tänkas påverka projektet, har lantbrukarna i projektet intervjuats och fått 

besvara en enkät. I starten av Dyåprojektet var antalet deltagande lantbrukare 23 stycken. 

Under åren som gått har ägar- och arrendebyten skett, vilket försvårade försöken att komma i 

kontakt med de lantbrukare som brukar jorden längs ån i dag. Under intervjuerna utnyttjades 

den lokala kunskapen om dagens arrende- och markägoförhållanden. I och med att antalet 

lantbrukare i projektet fortfarande var relativt lågt gjordes försök att intervjua samtliga av 

dessa, vilket resulterade i 11 intervjuer inklusive fem hembesök. Innan intervjuerna gjordes 

skickades ett informationsbrev ut där intervjufrågor bifogades för att lantbrukarna skulle vara 

förberedda på vilken information som önskades. Information som framkom av intervjuerna 

nedtecknades under samtalets gång. Enkäten skickades ut till samtliga lantbrukare varav 16 

av  22 besvarade den. Enkät och stödfrågor för intervjuer finns i bilaga 2 och 3. För att 

undersöka hur lantbrukarnas efterlevnad av zonerna sett ut under åren har även de ortofoton
9
 

                                                 
7
 Medelvärde för hur mycket vatten som passerar provpunkten Fituna per år. 

8
 Det innebär att man beräknar fram siffror för de uteblivna provtagningarna med hjälp av de värden man har 

fått provtagningar under året. 
9
 Flygfoto 



8 

 

som finns tillgängliga på Nynäshamns kommun studerats, foton från åren 2005, 2006, 2010. 

Den 20 maj 2011 utfördes en besiktning av skyddszonerna från Väggarö till Fullbro, samt 

den 21 juni 2011 från Fullbro till Norr Källsta.  

Under arbetets gång har även samtal förts med flera personer på Nynäshamns kommuns 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning angående projektet start och uppföljning. 

2.4 Metodkritik 

Datamaterialet i denna uppsats kommer från vattenprover som tagits i själva åfåran längs med 

Dyån. Inom forskningen används olika uppsamlingsanordningar där det avrinnande vattnet 

från den undersökta skyddszonen hamnar, för att sedan mätas på bland annat näringsinnehåll 

(Uusi-Kämppä 2005; Syversen 2005; Dunn et al 2011). Dessa mätvärden jämförs sedan med 

ett eller flera referensområden utan skyddszoner för att kunna bedöma zonernas verkan och 

effektivitet. I denna uppsats har tillgång till sådan utrustning inte funnits tillgänglig. Vidare 

finns det inget referensområde i fallstudien som visar vad områden som inte har skyddszoner 

har för näringshalt eftersom skyddszoner upprättades längs i princip hela vattendraget. Att så 

stor del av åsträckan fick upprättade skyddszoner är självklart mycket bra, men det gör 

samtidigt att denna studies resultat inte är helt jämförbara med resultat från studier i den 

litteratur som används som källor i uppsatsen. Båda dessa avvikelser från vetenskapliga 

studier är viktiga att ha i åtanke när resultaten ska tolkas. Åkermarken längs Dyån är 

dessutom kraftigt utdikad och har dräneringsrör relativt tätt i marken under åkrarna för att 

säkerställa möjligheterna till att odla marken utan att den blir vattensjuk. Skyddszoner har 

endast effekt på ytavrinnande vatten (Jordbruksverket, 2008, s 89), vilket gör att det vatten 

som infiltreras i den övriga delen av en åkern, som inte utgörs av skyddszon, så småningom 

kommer rinna ut i Dyån relativt snabbt via dräneringsrören jämfört med likartad mark utan 

dräneringsrör.  

3 Teori 

I teoridelen behandlas begreppet eutrofiering samt hur näringsämnena fosfor och kväve 

påverkar denna. Vidare görs en genomgång av skyddszoner i odlingslandskapet och hur de 

kan fungera som en åtgärd för att stoppa näringsämnen från att ta sig ut i vattenmiljöer. 

Kapitlet avslutas med teori kring lokalt deltagande. 

3.1 Eutrofiering 

Eutrofiering innebär ett ökat tillstånd av näringsämnen i exempelvis ett vattendrag, där främst 

fosfor och kväve har betydelse (Bernes, 2005). Eutrofiering leder bland annat till att 

vattenmiljöer får en ökad produktion och biomassa. Övergödning leder även till en ökning 

samt intensifiering av algblomningar, orsakar sämre syre- och ljusförhållanden i vattnet som 

därmed minskar olika arters habitat. (Naturvårdsverket, 1999; HELCOM, 2007) Den största 

orsaken till eutrofiering i Östersjön är utsläpp av fosfor och kväve från landbaserade källor 

där merparten kommer i vattenburen form (HELCOM, 2007).  
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Fosfor och kväve är de ämnen som har störst påverkan på övergödningen eftersom det är 

dessa näringsämnen som växter behöver i störst mängder och som oftast reglerar algtillväxten 

i havet (Bernes, 2005, s. 38). Som nämnts tidigare består den näring som tar sig ut i Östersjön 

dels av naturligt läckage från mark och sediment men även från aktiviteter från antropogena 

källor. Exempel på sådana källor är utsläpp av vatten från avloppsreningsverk och enskilda 

avlopp, skogsavverkning, utsläpp av oxiderande kväveföreningar från trafik och näring som 

läcker ut från jordbruksmark. Av de antropogena utsläppen står jordbruket för det största 

bidraget till svenska vatten (Bernes, 2005, s.82). Näringshalterna i slättåarna i södra Sverige, 

som förvisso alltid haft ett högre näringsinnehåll än vattendrag i de övriga delarna av landet, 

kan ha ökat så mycket som fem gånger sedan tiden före marken odlades upp. 

 

Bedömning av vattendragens miljötillstånd 

För att bedöma miljötillståndet i svenska vattendrag används den arealspecifika förlusten av 

fosfor respektive kväve under ett år uttryckt i kilo per hektar (Naturvårdsverket, 1999). 

Bedömningsgrunderna redovisas nedan i tabell 2 och 3. 

 

Tabell 2. Bedömningsgrunder för fosforförluster till vattendrag (Naturvårdsverket, 1999). 

Klass            Benämning                                                    Totalfosforförlust (kg P/ha, år) 

1                   Mycket låga förluster                                     0,04 

2                   Låga förluster                                                  0,04 – 0,08 

3                   Måttligt höga förluster                                  0,08 – 0,16 

4                   Höga förluster                                                 0,16 – 0,32 

5                   Extremt höga förluster                                     0,32 

 

Tabell 3.  Bedömningsgrunder för kväveförluster till vattendrag (Naturvårdsverket, 1999). 

Klass            Benämning                                                    Totalkväveförlust (kg N/ha, år) 

1                   Mycket låga förluster                                       1 

2                   Låga förluster                                                  1,0 – 2,0 

3                   Måttligt höga förluster                                  2,0 – 4,0 

4                   Höga förluster                                                 4,0 – 16 

5                   Extremt höga förluster                                     16 

 

I Sverige har mätningar av utsläppen av fosfor och kväve till vatten mätts i cirka fyrtio års tid. 

Under denna tid har många åtgärder vidtagits för att minska läckagen, exempelvis har 

avloppsverkens rening förbättrats avsevärt. Trots detta går det än så länge inte att se någon 

sjunkande trend för näringsläckage till vatten. (Naturvårdsverket, 2011a och 2011b) 

3.1.1 Fosfor 

I jordbrukslandskapet tar sig fosfor ut i vattendrag bundet till partiklar eller i löst form via 

ytavrinning (Uusi-Kämppä, 2005). Fosfor är tillgängligt för växtupptag i löst form (fosfat) 

men har den tydligaste algtillgängliga koncentrationen som löst reaktivt fosfor (Uusi-Kämppä 

och Jauhiainen, 2010). Fosfor har en benägenhet att binda relativt hårt till jordpartiklar och 

därmed tar sig större delen av den fosfor som hamnar i vattendrag dit via erosion eller 

ytavrinning (Bernes, 2005, s. 83). Om fosfor befinner sig i löst eller partikelbundet tillstånd är 
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beroende av bland annat balansen mellan fosforhalt, jordens pH, halt av kalcium samt 

aluminium- och järnoxid (Vought et al, 1995). Fosfor adsorberas till jordpartiklar när 

fosforhalten i vattnet är högre än jämvikten och vice versa (Uusi-Kämppä, 2005). Den 

partikelbundna fosforn kan senare fastläggas i vattendragens bottensediment på sin väg ut till 

havet (Bernes, 2005, s. 83). Om detta sker utgör fosforn inte längre problem för vattenmiljön 

eftersom den då befinner sig i en otillgänglig form för växtupptag. I eutrofierade vatten kan 

syreförhållandena vara mycket dåliga. Under sådana förhållanden kan fosfor, i form av 

växttillgängligt fosfat, istället frigöras från sedimenten (Vought et al, 1995) och därmed bidra 

till att återigen öka eutrofieringen i vattnet.  

3.1.2 Kväve 

Kväve kan liksom fosfor vara partikelbunden även om merparten av det kväve som tar sig ut 

till havet via vattendrag förekommer som löst nitrat (Bernes, 2005, s. 83). Kväve är 

lättillgänglig för växter i form av ammonium och nitrat (Vought et al, 1995). Nitrat är 

lättlösligt i vatten och har liten benägenhet att bindas till partiklar, varför den snabbt tar sig ut 

i närliggande vattendrag (Bernes, 2005, s. 83). Kväve kan också göras otillgängligt för 

växtupptag genom så kallad denitrifikation som utgörs av mikrobiella processer i jord och 

sediment. I processen omvandlas nitrat och nitrit till kvävgas, vilket gör att kvävet inte längre 

påverkar de akvatiska och terrestra systemen negativt. (Bernes, 2005, s. 44; Vought et al, 

1995) 

3.2 Skyddszoner 

Skyddszoner anläggs i jordbrukslandskapet för att framför allt reducera åkermarkens förluster 

av näringsämnen som läcker ut i vattendrag via ytavrinning eller ytnära avrinning (Dorioz et 

al, 2006). En skyddszon innebär exempelvis att mark längs ett vattendrag slutar att brukas 

och istället får vara bevuxen med gräs eller vall året om (Uusi-Kämppä och Jauhiainen, 

2010). Vidare kan zonen utvecklas genom att buskar och/eller träd planteras i zonen. I regel  

sker ingen jordbearbetning i skyddszonerna och varken bekämpningsmedel eller gödning 

används på denna del av åkermarken (exempelvis Uusi-Kämppä och Jauhiainen, 2010) 

Skyddszoner kan stoppa upp ytavrinnande vatten och medföljande partiklar på dess väg till 

vattendraget. Detta sker genom att lösta näringsämnen kan tas upp av växtligheten  samtidigt 

som exempelvis partikelbunden fosfor fastnar i skyddszonen rent fysiskt vid ytavrinning 

(Uusi-Kämppä, 2005; Vought et al, 1995). Denna kvarhållning av partiklar brukar benämnas 

retention. I huvudsak är det partikelbundna näringsämnen som reduceras i en bevuxen 

skyddszon eftersom lösta ämnen inte hinner infiltreras på den vanligtvis korta sträcka som 

skyddszonen utgör, särskilt inte om marken blir vattenmättad vid regn (Dunn et al., 2011). 

Vegetationen i skyddszonerna kan vidare bidra till att förändra jordstrukturen eftersom den 

kan öka jordens infiltration genom skapandet av rotkanaler (Vought et al, 1994; Syversen, 

2005 ). Jorden blir med andra ord mer porös och lättgenomtränglig. Om en träd- eller 

buskbevuxen zon används kan denna vegetation stabilisera jorden längs vattendragets sidor 

och därmed förhindra jorderosion. Träd ger även skugga till vattendraget vilket gör att vattnet 
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får en lägre temperatur. Detta påverkar i sin tur att akvatiska makrofyter
10

 ges mindre 

möjlighet att växa till sig, samtidigt som skyddszonen i sig fungerar som ett viktigt habitat 

och spridningskorridor för flora och fauna som är typiska för dessa miljöer. (Vought et al, 

1995) 

 

Ett flertal studier har visat att odlingsfria zoner effektivt kan stoppa upp läckage av både 

kväve och fosfor till vatten (exempelvis Syversen, 2005; Patty et al, 1997; Uusi-Kämppä, 

2005). Det är dock viktigt att påpeka att skyddszoner endast kan påverka näringsläckage från 

ytnära vatten i åkermark. I Sverige är det vanligt med nedgrävda dräneringssystem i åkermark 

vars avrinnande vattens näringshalter inte går att reducera med skyddszoner 

(Jordbruksverket, 2008, s 89).  

 

Skyddszoners utformning 

Det finns ett antal faktorer som påverkar skyddszonens kapacitet att avlägsna näringsämnen 

från avrinnande vatten. Dessa faktorer innefattar bland annat zonens bredd, vilken typ av 

växtlighet som finns i zonen samt markens lutning, jordmån och dess genomsläpplighet 

(exempelvis Syversen, 2005). I en genomgång av litteratur av forskning kring skyddszoner 

längs vattendrag gjord av Corell (2005) presenteras ett antal faktorer för lyckad etablering av 

skyddszoner som fyller ett flertal ekologiska funktioner. Corell konstaterar att det mest 

lyckade resultatet fås av en bred skyddszon bestående av två partier med träd och en gräszon. 

 

I en liknande studie av Doiroz et al (2006) konstateras att skyddszonerna fyller en viktig 

funkton i ett kortsiktigt perspektiv, men att det fortfarande inte går att säga om det finns några 

fördelar med gräsbevuxna skyddszoner på längre sikt eftersom det ännu finns för lite 

forskning på mer långsiktiga resultat av skyddszoner. Eftersom skyddszoner är effektiva när 

det gäller att stoppa upp ytavrinnande partiklar kan skyddszonen istället börja fungera som en 

fosforkälla efter en tid, då stora mängder partikelbunden fosfor samlas i zonen. 

 

Etablering av träd och buskar i skyddszonen är omdiskuterat och resultaten spretar i den 

existerande forskningen (Dorioz et al, 2006; Gilliam et al 1997, s. 58; Uusi-Kämppä och 

Jauhiainen, 2010). Samma sak gäller skyddszonernas bredd, men där ju bredare desto bättre 

retention gäller generellt. Forskningen visar exempelvis att en zon på 5 meter har lägre 

retentionseffektivitet när det gäller partiklar, totalfosfor och totalkväve, än en zon på 10 meter 

(Syversen, 2005). En annan studie visar att det sker en nästan fullständig retention av nitrat i 

gräsbevuxna skyddszoner på 18 meter, medan de på 6 meter ligger på 46-86% i förhållande 

till mark utan skyddszoner (Patty et al, 1997). I en dansk studie gjord av Kronvang et al 

(2000) fångades allt fosfor upp i en 28 meter bred skyddszon. I Dunn et al (2011) föreslås att 

mer forskning bör göras på 30 meter breda skyddszoner eftersom dessa fungerar bra både på 

att reducera partikelförluster samt ta upp lösta näringsämnen. I tabell 3 och 4 nedan visas 

reduktionen av fosfor respektive kväve i olika breda skyddszoner. 

 

                                                 
10

 Storvuxen växt i vattenvegetation. Makrofyter kan vara kärlväxter (t.ex. bladvass och näckrosor), 

vattenmossor eller större alger (särskilt inom gruppen brunalger). (Nationalencyklopedin, 2011) 
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Skyddszoners påverkan på fosforläckage 

När det gäller gräsbevuxna skyddszoner längs åkermark som odlas konventionellt är dessa 

effektiva vad gäller att minska läckaget av partiklar (TS), totalfosfor (TP) och partikelbunden 

fosfor (PP) (Uusi-Kämppä och Jauhiainen, 2010). Vidare sker ett upptag av löst fosfor (SP) 

av växtligheten i skyddszonen, om än i begränsad omfattning (Dunn et al, 2011). Olika 

försök med gräsbevuxna skyddszoner har  gjorts och jämförts med mark som inte har 

skyddszoner. Resultatet presenteras i tabell 4. Metoderna i de olika experimenten skiljer sig 

åt i flera avseenden samt att det inom ett och samma projekt har använts olika angreppssätt 

för att studera skyddszonens reduktionskapacitet. Detta kan vara hur ofta mätningar görs, om 

det rör sig om naturliga nederbördsförhållanden eller artificiell ytavrinning, jordmån, 

markens lutning med mera. Dessa olika faktorer sammantagna gör att resultaten från en 

undersökning kan ha ett stort reduktionsspann, vilket tabell 4 nedan visar. 

 

Tabell 4. Reduktioner av fosfor i skyddszoner av olika bredd, utförda under  1- 18 års tid.  

Bredd på zon, meter Reduktion, % Studiens längd, år Källa 

5 86 (TP) 1 Duchemin och Houge, 2009 
5 57 (SP) 1 Duchemin och Houge, 2009 
6 0-79 (SP) 2 Patty et al, 1997 

10 34 (SP)  6 Dunn et al, 2011 
10 60-89 (TP) 8 Syversen, 2005 
10 40 (TP) 10 Uusi-Kämppä, 2005 
10 36 (TP) 18 Uusi-Kämppä och Jauhiainen, 2010 
10 45 (PP) 18 Uusi-Kämppä och Jauhiainen, 2010 
10 65-95 (SP) okänt Vought et al, 1995 
12 22-89 (SP) 2 Patty et al, 1997 
18 83-89 (SP) 2 Patty et al, 1997 

 

Andelen löst fosfor avlägsnas enklast genom att man använder gräsbevuxna zoner som 

skördas varje år där skörden forslas bort eftersom förmultnad vegetation kan återföra 

näringen till jorden och därmed återigen försvinna med ytavrinning (t.ex. Uusi-Kämppä, 

2005; Vought et al 1995; Dorioz et al, 2006).  I experiment har förlusten av löst reaktivt 

fosfor istället ökat där växtligheten får stå kvar (Uusi-Kämppä, 2005 och Uusi-Kämppä och 

Jauhiainen 2010), vilket kan resultera i att zonen förvandlas till en fosforkälla med tiden. 

Växtligheten i skyddszonen bör vara tät för att bäst fånga upp näringsämnen och partiklar 

(Dorioz et al, 2006). Dorioz et al (2006) menar vidare att vegetationen i en skyddszon bör 

klippas i likhet med hur en gräsmatta sköts för att fungera så effektivt som möjligt. Upptaget 

av fosfor varierar mellan olika växtarter. Unga träd verkar vara en viktig och effektiv 

fosforfälla (Uusi-Kämppä, 2005).  

 

Skyddszoners påverkan på kväveläckage 

Generellt anses två processer eliminera kväve i skyddszoner: upptag av växtlighet samt 

denitrifikation. Skyddszoner anses vara den viktigaste kontrollerande faktorn vad gäller 

läckage av nitratkväve från åkermark till vatten. Däremot är variationerna i effektivitet 

mycket stora även inom en och samma skyddszon. Detta beror delvis på hur lång uppehållstid 

vatten från nederbörd har i skyddszonen, som i sin tur påverkas av bland annat zonens jordart 

och typ av växtlighet. (Gilliam et al, 1997, s 56-59) För att eliminera kväve anses 
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denitrifikation vara en absolut viktigaste processen (Haycock et al, 1997, s. 306). Gilliam et 

al (1997) anser det dock vara problematiskt att förutsätta detta i de fall grundvatten passerar 

under skyddszonen. I många studier antas kvävet elimineras via denitrifikation, men de lägre 

koncentrationerna kan istället ha att göra med att det sker en utspädning av vattnet från 

grundvatten som kommer från omgivande landområden. I tabell 5 nedan visas resultaten från 

ett antal studier angående reduktion av olika former av kväve i gräsbevuxna skyddszoner. 

 

Tabell 5. Kvävereduktioner i gräsbevuxna skyddszoner.  

Bredd på zon, 
meter 

Reduktion, % Antal år Källa 

5 57 (ammonium) 1 Duchemin och Houge, 2009 
5 33 (nitrat) 1 Duchemin och Houge, 2009 
6 47-86 (nitrat) 2 Patty et al, 1997 

10 38 (nitrat) 6 Dunn et al, 2011 
10 37-81 (totalkväve) 8 Syversen, 2005 
10 25-75 (nitrat) okänt Vought et al, 1995 
12 69-97 (nitrat) 2 Patty et al, 1997 
18 97-100 (nitrat) 2 Patty et al, 1997 

3.3 Lokalt deltagande i vattenförvaltningen 

I ramdirektivet för vatten och i HELCOM aktionsplane omnämns vikten av att  involvera de 

intressenter som finns inom en vattens avrinningsområde för att uppnå en god 

vattenförvaltning, det vill säga uppmuntra till ett lokalt deltagande i vattenfrågor (EG, 2000; 

HELCOM, 2007). Det lokala deltagandet syftar på möjligheten att plocka upp den kunskap 

som finns om det berörda vattnet, samt att involverandet av de som bor och verkar i ett 

vattenområde redan i planeringsstadiet bör underlätta att de mest effektiva åtgärderna kan 

genomföras. I många fall kan en åtgärd vara önskvärd från vetenskapligt håll, exempelvis 

inrättandet av en våtmark för att reducera bort näringsämnen, men är kanske inte alls 

önskvärd från markägarens synvinkel. Lokal kunskap har då visat sig vara ett bra 

komplement till forskning i vattenförvaltningsfrågor i och med de långvariga observationerna 

som görs av de som bor och verkar i området (Hammer et al, 2011). Dock anses inte den 

lokala kunskapen vara tillräcklig, utan dialog med kunniga i vattenfrågor krävs också för en 

god vattenförvaltning. I Sverige har inrättandet av så kallade vattenråd skapat 

samverkansplattformar där olika intressenter kan mötas och diskutera ett vattens problem och 

lösningar i samverkan med kommun och länsstyrelse (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 

2012). Gemensamt för dessa vattenråd är bland annat att de avspeglar de intressen som finns i 

området, att de har ett tidigt deltagande i planeringsfrågor för hanteringen av vattenresursen, 

samverkar med berörda myndigheter, utgår från lokala behov och hjälper till att ta fram 

åtgärdsförslag för hur vattenresursen ska tas om hand (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 

2012). 

4 Fallstudie: Dyåprojektet i Nynäshamns kommun 

I detta avsnitt beskrivs Dyån och dess avrinningsområde. Därefter ges en redogörelse för 

Dyåprojektet som startade 1995.  
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4.1 Dyån 

Dyån ligger i Nynäshamns kommun som ligger på Södertörn söder om Stockholm (figur 1). 

Ån är cirka 1,5 mil lång och avvattnar Nynäshamns kommuns nordvästra delar. Åns 

avrinningsområde befinner sig till största delen inom kommunens gränser - endast en liten del 

i norr sträcker sig in i Botkyrka kommun. 

 

 

 
 

Figur 1.  Karta över Dyåns tillrinningsområde. Hämtad från VISS 2011-11-05, 
http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx 

 

Avrinningsområdet omfattar cirka 74 km
2 

varav 46 % består av olika typer av skog och en 

lika stor del består av jordbruksmark eller annan öppen mark (VISS, 2011-11-09), se figur 2 
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nedan. Dyån har sitt tillflöde i sjön Västra Styran och mynnar ut i Moraviken i Mörkarfjärden 

som är en del av Östersjön (se figur 3). Ån kallas för Dyån fram till Källsta där den byter 

namn till Fitunaån (ibland även kallad Kvarnån). Vid Källsta ansluter Källstaån till Dyån. 

Detta vattendrag avvattnar Fagersjön. I  sjön Västra Styran har miljövårdande åtgärder satts 

in då man skapande reningsdammar samt översilningsytor för att genom syresättning främja 

fastläggningen av fosfor. 

 
 

Figur 2. Markanvändning i Dyåns avrinningsområde som till ytan är 74,02 km
2
. 

Skogsmark samt öppen mark, tillsammans med åker- och betesmark, består 
båda av 46 % av markytan. Bebyggelse står för endast 2 % av 
avrinningsområdets markanvändning. Källa: VISS, 2011-11-09 

 

Stora delar av Dyån började dikas och rätas ut i slutet av 1800-talet (Kungliga 

lantbruksstyrelsen, 1934) för att göra mer mark tillgänglig för odling. Innan dess bestod 

ådalen till största delen av våtmark. Två dikesföretag
11

 bildades vilka än idag sköter om 

åsystemet och gör årensningar för att upprätthålla åns flöde och minimera översvämning av 

markerna. De sista kilometerna av Dyån som ligger närmast mynningen i Moraviken har 

fortfarande sin meandring
12

 kvar. Där har även ån  skurit sig ner i en 5-6 meter djup ravin 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991). Vid länsstyrelsens undersökning (1991) av ån mellan 

1987-1990 var markanvändningen 30% öppen mark och 62% skog. Sedan projektet startade 

1995 har markanvändningen i avrinningsområdet ändrats till att bestå av 46% öppen mark 

och lika stor andel skog (se figur 2).  

Huvuddelen av markens jordarter närmast åfåran består av ospecificerad glacial lera, 

postglacial finlera samt lergyttja-gyttjelera. Några få mindre delar består av silt, torv, morän, 

urberg, isälvssediment (finsandig och sand och block) samt postglacial grovlera. I samtal med 

                                                 
11

 Sorunda södra dyars torrläggningsföretag av år 1934 i Sorunda socken och Stockholms län, samt Sorunda 

norra dyars torrläggningsföretag av år 1935 i Sorunda socken och Stockholms län. 
12

 Meandring innebär att vattendraget slingrar sig fram i landskapet och har uppkommit på naturlig väg. 

Meandring gör att vattnets uppehållstid i åfåran blir längre i jämförelse  med ett uträtat vattendrag. Detta medför 

i regel en större möjlighet till fastläggning av näringsämnen i sediment eller att näringsupptaget av växtlighet i 

vattendraget blir större än i ett uträtat vattendrag. 
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lantbrukarna är jordtypen i direkt anslutning till Dyån vad de kallar för dyjord eller mossjord 

samt mylljord, vilket är ett mellanting mellan matjord och dyjord. Avrinningsområdet som 

helhet har förutom olika leror stor andel morän och ospecificerat berg, men även ett större 

område sand och isälvssediment där grundvattentäkten Gorran är belägen. Ett dike från 

Gorran leder ut grundvatten i Dyån strax nedströms Torps avloppsreningsverk. 

 

Figur 3. Dyåns avrinningsområde med sträckan för de odlingsfria zonerna markerat i rött. De streckade linjerna 
markerar avrinningsområdets delområden. De mätpunkter som finns markerade härrör från en undersökning 
som gjordes av ån 1987-1990 av Länsstyrelsen i Stockholms län samt Nynäshamns kommun. Idag används 
samma mätpunkter av Nynäshamns kommuns laboratorium utom 1a Berga och 2 Ristomta. Omarbetning av 
karta från Länsstyrelsen i Stockholms län, (1991). 
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Höjdnivåskillnaderna mellan Dyåns källflöde vid Västra Styran och mynningen i Mörkar-

fjärden är mycket små. I och med detta är åns flöde ofta lågt och delar av ån drabbas i regel 

av översvämningar under vår och höst då vattnet kan ligga kvar på åkermarken i flera veckor 

innan det har runnit undan (intervjukommentarer från flera lantbrukare). Dessa 

översvämningar gör att stora mängder näring kan lakas ur jorden.  

 

Dyån är recipient för Torps avloppsreningsverk som är dimensionerat för cirka 2000 personer 

(Nynäshamns kommun, 2011a). År 2010 tog verket emot avloppsvatten från 1745 personer 

(pers komm. Malin Qviberg). Utsläppen från verket utgör den största punktkällan i området. 

Torps reningsverk har inte någon kväverening, men en väl fungerande fosforrening. 

Reningsverkets utsläpp av näringsämnen till Dyån är små jämfört med den totalt 

närsaltsbelastningen till ån, se avsnitt 5.3 nedan.  

 

Den del av ån som kallas Fitunaån klassas som nationellt värdefull av det numera nedlagda 

Fiskeriverket eftersom den är ett av länets viktigaste reproduktionsområden för havsöring. 

För att skydda öringen föreslås upprättande av ytterligare skyddszoner för att minska negativ 

påverkan från omkringliggande jordbruk. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008) Detta var 

även något som man tog fast på vid införandet av skyddszoner längs Dyån. 

 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan man utläsa att Dyån (där kallad 

Fitunaån) år 2009 har bedömts ha en måttlig ekologisk status. Detta motiveras av 

kvalitetsfaktorerna påväxtalger, bottenfauna, näringsämnen och surhetstillstånd. Åsträckan 

har fått tidsfrist till år 2021 att uppnå god ekologisk status, eftersom det anses ekonomiskt 

orimligt och/eller tekniskt omöjligt att klara av att vidta de åtgärder som skulle krävas för en 

förbättring till 2015. Vidare bedöms åsträckan kunna uppnå god ekologisk status till 2021 om 

alla möjliga och rimliga åtgärder sätts in, men samtidigt finns en risk att detta inte uppnås. 

Dyåns fiskfauna uppnår däremot god status då vissa vandringshinder har åtgärdats. En del 

vandringshinder finns fortfarande kvar och för öring är 81,6 % av vattendraget otillgängligt 

vilket medför dålig status vad gäller barriäreffekter. När det gäller Dyåns kemiska status har 

den klassificerats till god om man undantar halter av kvicksilver. (VISS, 2011-04-07) 

 

Mellan 1987-1990 gjordes en omfattande undersökning av Dyån av Länsstyrelsen i 

Stockholms län  (1991) eftersom ån hade extremt höga näringsläckage ut till Östersjön. De 

genomsnittliga totalfosforhalterna var upp till fyra gånger högre än vad som karaktäriseras 

som den nedre gränsen för att vara mycket näringsrikt för inlandsvatten, det vill säga 50µg/L. 

Även kväveförlusterna låg under undersökningsperioden på höga nivåer i större delen av ån, 

1800-2600 µg/L. I undersökningen 1987-1990 gjordes beräkningar för vattendragets 

ursprungliga halter av totalfosfor och totalkväve baserat på riktlinjer från Naturvårdsverkets 

allmänna råd 90:4. Värdet beräknades för åns mynning vid Mörkarfjärden där halterna för  

totalfosfor uppgått till 24µg/L medan totalkvävet beräknades ha legat på 522 µg/L. I 

undersökningen konstaterades att av de 1-3 ton fosfor som årligen transporterades i ån, kom 

störst andel (60-75%) från öppen mark. Den beräknade mängden fosfor från enskilda 
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avlopp
13

, låg på cirka 370 kg, vilket var betydligt mer än reningsverkets utsläpp på 26-157 

kg, och var därmed den näst största fosforkällan i området. För kväve låg utsläppen på 24-60 

ton per år där förlusterna från öppen mark stod för 50-70%. Näst högst kväveutsläpp stod 

Torps reningsverk för som släppte ut cirka 4700 kg kväve, vilket i detta fall var mer än 

utsläppen från de enskilda avloppen.   

4.2 Dyåprojektet 

Eftersom Länsstyrelsens undersökning (1991) pekade på att förlusterna av både fosfor och 

kväve till största delen härrörde från öppen mark, valde man 1995 att vidta åtgärder inom 

jordbrukssektorn i avrinningsområdet. Kommunens dåvarande miljöchef hade kontakter med 

personer som hade anlagt odlingsfria zoner i Skåne där ett gott resultat hade uppnåtts vad 

gäller fosforretention (pers. komm. Jan von Wachenfeldt, 2011-05-18). Vid ett öppet möte 

med lantbrukare längs åsträckan föreslog därför kommunen att ett pilotprojekt med 

odlingsfria zoner längs åns huvudfåras båda sidor skulle införas, vilket accepterades. I 

kontrakten för att medverka i projektet upprättades regler för hur skyddszonerna skulle 

skötas. Det innebar bland annat att zonerna skulle vara minst tio meter breda och vara 

bevuxna med gräs, örter eller vall
14

. Vidare fick zonerna inte gödslas, besprutas med 

bekämpningsmedel eller plöjas. Växtligheten i zonen fick skördas och skörden tillföll då 

lantbrukaren. Projektet  inkluderade den del av Dyåns huvudfåra som sköts av de två 

torrläggningsföretagen eftersom det var längs denna sträcka som näringsläckaget var som 

störst och alltså där skyddsåtgärder skulle ge mest effekt (pers. komm. Jan von Wachenfeldt, 

2011-05-18). Vidare beslutades det att släntning  av åns kanter skulle genomföras för att göra 

avrinningen snabbare och därmed undvika de översvämningar som ofta drabbade delar av 

åsystemet under vår och höst. Vid släntningen togs 1 m
3
 jord bort per meter åfåra och lades 

upp på åkermarken intill ån. Denna skulle sedan spridas ut på åkrarna igen av respektive 

lantbrukare.  

 

Dyåprojektet baserades på frivillig medverkan från de lantbrukare som brukade marken längs 

Dyåns huvudfåra. Ersättningen för att medverka i projektet bestämdes till 2000 kronor per 

hektar avsatt skyddszon och betalades av kommunen. I projektet medverkade 23 av de 24 

lantbrukare som brukade marken längs Dyån, vilket innebar att odlingsfria zoner skapades 

längs i stort sett hela åsträckan från Väggarö i söder till Stenby norr om Källsta (pers. komm. 

från flera lantbrukare). Den lantbrukare som valde att avstå från projektet brukade en relativt 

kort sträcka längs ån. Lantbrukarna förband sig att uppmana övertagande brukare att följa 

avtalet vid överlåtelse av marken till annan brukare. Vid upphörande av arrende upphörde 

även avtalet och kommunen skulle kontaktas. Dyåprojektet utformades som en pilotstudie där 

kontrakten för att medverka löpte på 5 år i taget. Valde en lantbrukare att avbryta sin 

medverkan skulle detta göras ett år före utlöpt kontraktstid. Tanken var att en utvärdering 

skulle göras efter de första fem åren, vilket tyvärr inte skedde. 

                                                 
13

 Totala mängden enskilda avlopp uppskattades till 450 stycken inom avrinningsområdet, varav 314  härrörde 

från permanentboende och 136 från fritidsboende. 
14

 Åker besådd med en fröblandning som vanligen består av gräs-, baljväxt  och örtfrön. Vallens växtlighet  

utgör efter skörd foder till idisslare, exempelvis i form av hö.  
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5 Resultat och analys 

Nedan redovisas resultatet från de undersökningar som gjorts för att kunna utvärdera hur 

Dyåns odlingsfria zoner har fungerat under åren. Först behandlas resultaten från besiktning 

av zonerna och vattenprover. Därefter görs en redovisning av den information som erhållits 

från intervjuer och enkäter till lantbrukare. 

 

 
 

Figur 4. Karta över den mark (blåmarkerat) längsmed Dyåns huvudfåra (rödmarkering) som fortfarande är med 
i projektet baserat på de intervjuer och enkätsvar som inkommit i studien. Vid besiktningen visade att det 
endast var på ett fåtal ställen som skyddszonerna inte längre fanns kvar, det vill säga mer mark än den som är 
utpekad i kartan hade skyddszon. En stor del av marken ligger  i träda. ©Nynäshamns kommun 

©Nynäshamns kommun 
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5.1 Nulägesbeskrivning  

Vid besiktning av de odlingsbara zonerna som gjordes 20 maj 2011 (sträckan Väggarö till 

Fullbro) samt och 21 juni (sträckan Fullbro till Norr Källsta) konstateras att den större delen 

av åfåran fortfarande har intakta skyddszoner. Stora delar av marken låg i träda eller brukades 

för vallodling medan endast ett litet antal åkrar användes som betesmark eller var sådda med 

spannmål eller annan gröda (se figur 4).  

 

 

Figur 5. Bild över Dyån den 20 maj 2011. Vattnet är starkt grumlat och åns kanter har gett vika.  
Foto: Hanna Hansén 

 

Vidare noterades att åkanten gett vika och jord är på väg att rasa ner i ån på ett flertal ställen 

(figur 5). Åns vatten var mycket grumligt längs hela sträckan under båda 

besiktningstillfällena.  

5.2 Vattenföring 

Variationer i näringsläckage är starkt beroende av vattenföringens storlek (Naturvårdsverket, 

2011b). Flödesmätningar har gjorts vid Dyåns utlopp till Mörkarfjärden sedan 1977, det vill 

säga i provpunkten Fituna (figur 3). Flödesvariationerna är stora mellan åren men totalt sett 

uppvisas en svag minskning av vattenflödet mot en lägre vattenföring under perioden (se 

figur 6). Detta kan dock vara en normal variation. 
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Figur 6. Medelvattenföring mellan åren 1977-2010 i vid Dyåns utlopp i Mörkarfjärden.  

5.3 Vattenprover 

I detta avsnitt behandlas de resultat som erhållits från vattenprover på näringsämnen 

tillsammans med flödesmätningar över hur vattenföringen sett ut under åren. Området för 

skyddszonerna omfattar mätstationerna Väggarö, Spångbro, Torp-Gorran och Fullbro (se 

figur 3). Där det nedan refereras till hela ån avses även mätstationerna Källsta och Fituna som 

har ett tillflöde av vatten från Fagersjön. I diagrammen jämförs näringshalterna från 

provtagningarna med åns vattenföring eftersom denna har inverkan på näringsläckaget 

(Naturvårdsverket, 2011a). 

 
Figur 7. Sedan mätningarnas början uppvisar  fosforhalterna en svag ökning med tiden. Efter projektets 

början 1995 sjönk halterna tillfälligt för att sedan stiga igen. Pilen markerar när skyddszonerna anlades. 
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Variationerna i näringsläckage av fosfor beror till stor del på vattenföringen 

(Naturvårdsverket, 2011a). 1996 var ett utpräglat torrår varför fosforhalten troligtvis sjönk 

detta år (se figur 7). 2003 var också ett torrår vilket kan ses i diagrammet. Dock uppvisas inte 

en lika tydlig sänkning av fosforhalterna 2003 som 1996. Mätningarna av Dyåns 

näringshalter har pågått under 21 år. Detta tidsspann är trots sin längd ett relativt kort 

tidsperspektiv när trender inom miljöövervakning ska bedömas. Därför ska resultaten från 

mätningarna av Dyåns näringshalter tolkas med försiktighet gällande bedömningen av 

trender. Vad diagrammet i figur 7 visar är dock en svag ökning av totalfosforhalterna som 

inte verkar uppvisa någon tendens att avta. För att se hur stor skillnaden mellan hur 

totalfosforhalterna skiljer sig mellan hur det såg ut innan projektet samt de senaste åren har 

ett medelvärde för halterna mellan åren 1992-1994 jämförts med halterna 2008-2010. 

Resultatet visar en ökning av totalfosforhalterna på 12%. Dock ska försiktighet iakttas vid 

tolkning av ett sådant resultat eftersom variationerna mellan åren kan vara relativt stora. 

Jämförs medelvärdet för totalfosfor år 1989 med 2010 syns istället en ökning av 

totalfosforhalterna på 5,4%. 

 

 
Figur 8. Läckage av totalkväve till Dyån 1989-2010. Trendlinjen för zonernas totalkvävehalter visar en 

svag nedgång. Detta kan dock bero på naturlig variation. Pilen markerar när zonerna anlades. 

 

Mängden kväveläckage till vatten är relaterat till bland annat markbearbetning 

(Naturvårdsverket, 2011c). Det höga värdet 1995 i figur 8 kan därför troligtvis härledas till 

släntningen av åfåran som gjordes detta år. Även år 2009 gjordes en större rensning av 

sidodikena på de södra dyarna (pers. kontakt Göran Olsson), vilket kan förklara att värdena 

steg även detta år. Troligtvis gjordes något liknande även 2003, men detta är inte bekräftat. 

Att mätresultaten för ån i sin helhet är lägre än det för området med zonerna beror troligtvis 

på ett flertal saker: dels att på att Dyåns vatten späs ut av Källstaån som har ett 

näringsfattigare tillstånd, dels på att den sista åsträckan innan utflödet till Mörkarfjärden har 

sin meandring kvar, har en trädbård längs ån samt att vattnet syresätts vid Källsta kvarn där 

det finns ett litet fall på ån. Vid beräkning av hur totalkvävehalterna har förändrats från 1995 
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när skyddszonerna anlades går det att utläsa en något tydligare minskning av 

näringskoncentrationerna, men det är svårt att påvisa att detta enskilt beror på skyddszonerna, 

samt om det rör sig om naturliga variationer. Vid jämförelse av hur halterna har förändrats 

mellan åren innan projektets start och de senaste åren (på samma sätt som för totalfosfor, se 

ovan) visar resultatet en minskning av totalkvävehalterna med 3%. Dock bör det påpekas att 

de årsvisa medelvärdena varierar mycket från år till år. Jämförs medelvärdet för mätningarnas 

första år (1989) med mätningarna från 2010 syns en sänkning av Dyåns totalkvävehalter på 

39%.  

 

 
Figur 9. Medelvärden för totalfosfor i de olika provpunkterna mellan 1989 till 2010, sorterade i ordning 

efter vart de ligger utmed ån. Väggarö är första mätpunkten medan Fituna är den sista. Halterna har legat 

relativt lika fördelade efter 1995 då zonerna anlades. Punkten Fituna (orange) visar de 

fosforkoncentrationer som når utloppet i Mörkarfjärden. Trendlinjen för Fituna visar en positiv ökning av 

totalfosforhalter i Dyån. Pilen markerar när skyddszonerna anlades.  

 

De olika provpunkterna har under de första åren ganska olika värden för att under senare år 

ha en allt mer jämn halt av totalfosfor (se figur 9). Samtliga provpunkter ser ut att ha en 

totalfosforhalt som ökar över tid, om än marginellt. Trendlinjen i diagrammet visar 

förändringen i totalfosforhalt för provpunkten Fituna som mynnar i Mörkarfjärden. Denna 

uppvisar en med tiden ökande halt av totalfosfor. Anledningen till detta är troligtvis att 

biflödet Källstaån har fått högre halter av totalfosfor under åren. 
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Figur 10. Medelvärden för totalkväve i de olika provpunkterna mellan 1989 till 2010. Halterna har 

legat relativt lika per provpunkt under åren. Detta kan bekräftas med trendlinjen för Fituna som 

ligger på en mycket jämn nivå. Störst skillnad i kvävehalt uppvisar punkten Torp-Gorran som i regel 

ligger högre än övriga provpunkter. Sedan zonerna anlades har skillnaden mellan de olika 

punkternas kvävevärden minskat, de tidigare åren avvek kvävehalterna i Torp-Gorran samt Källstaån 

mer tydligt från övriga provpunkter än efter zonernas införande. Pilen markerar när skyddszonerna 

anlades. 

 

Förändringarna i totalkvävehalter för respektive provpunkt i Dyån varierar över tid, men har 

sammantaget hållit en relativt jämn nivå under de år som mätningarna gjorts i ån. Vid 

granskning av totalkvävehalter i Fituna mellan 1995-2010 syns en ännu tydligare minskning 

än vad som kan  utläsas i figur 10. Detta kan troligen härledas till att skyddszonerna reducerar 

en del kväve, men flera andra orsaker bör ha bidragit till minskningen, exempelvis att fler 

åkrar har lagts i träda och därmed inte markbearbetas i samma utsträckning som vid 

projektets start. Att Torp-Gorran har en högre kvävehalt än övriga mätstationer beror 

troligtvis på att Torps reningsverk inte har någon kväverening. 
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Tabell 6. Fosforläckage till Dyån uttryckt i ton respektive kilo per hektar. Data är delvis hämtad från 

Torps reningsverks årliga miljörapporter. För åren före 2000 har inga miljörapporter varit tillgängliga, 

varför en förenklad uträkning har gjorts för de arealspecifika förlusterna för åren 1990 och 1995.  

År Totalt  
fosforläckage,  
ton per år 

Förlust fosfor,  
kg per hektar/år 

Totalt 
kväveläckage, 
Ton per år 

Förlust kväve, 
kg per 
hektar/år 

1990 
1995 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

 

1,64 
2,78 

3,7 
3,18 
1,67 

1 
1,9 
1,3 

3,1 
3,2 

3 
2,1 
3,1 

 

0,22 
           0,38 

0,51 
0,44 

0,23 
0,14 
0,26 

0,18 

0,43 
0,44 

0,42 
0,29 
0,43 

 

34 
38,7 

59,2 
25,2 

21 
21 
34 

27,2 

35,2 
34 
34 
30 
43 

 

4,65 
5,28 

8,21 
3,49 

2,91 
2,91 
4,72 

3,77 

4,88 
4,72 

4,72 
4,16 
5,96 

 

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, se tabell 2 och 3, 

(Naturvårdsverket, 1999) uppvisar fosforläckagen i Dyån näringsnivåer som karaktäriseras 

som höga respektive extremt höga förluster (0.16-0.32  samt  >0.32 kg/ha) från omgivande 

mark under perioden 1990-2010 (tabell 6).  Det enda undantaget gäller fosforläckagen år 

2003 som var lägre än 0,16 kg/ha. Vad gäller kväve ligger halterna inom spannet måttligt 

höga till höga förluster (2,0-4,0 samt 4,0-16,0 kg/ha).  

 

 
Figur 11. Medelhalter av fosfatfosforläckage längs skyddszonerna år 1989 till 2010 tillsammans med 

medelvattenföring. Pilen markerar införandet av skyddszoner längs Dyån. 
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Resultatet i figur 11 visar variationen i fosfatfosforhalter i Dyån under perioden 1989-2010. I 

diagrammet går det att utläsa att halterna av fosfatfosfor ökat under tidens gång samt verkar 

följa vattenföringens upp- och nedgångar ganska bra. Vid hög vattenföring uppmäts en hög 

andel fosfatforsfor i Dyåns vatten, vilket kan tyda på urlakning från åkermarken. Vid  

beräkning av fosfathalternas förändring från 1995 då skyddszonerna infördes till år 2010 är 

ökningen inte lika markant. Fosfatfosfor är lättlösligt i vatten och direkt tillgängligt för 

upptag av växter (Uusi-Kämppä och Jauhiainen, 2010). Detta gör att en ökande andel 

fosfatfosfor i Dyån kan bidra till att spä på övergödningen i kustvattnet där ån mynnar ut, 

samt i själva vattendraget. Att läckagen av denna typ av fosfor har haft en ökning under åren 

är därför mycket problematiskt men samtidigt inte helt svårt att förklara. Skyddszonerna 

reducerar först och främst partikelbunden fosfor som fastnar rent fysiskt i zonen. Då 

skyddszonerna är relativt smala (10 meter) hinner inte vegetationen ta upp all fosfatfosfor 

som inte tagits upp av det som odlas på åkrarna. Fosfatforsfor kan även läcka ut genom de 

åtskilliga dräneringsrör som finns i Dyåns dalgång.  

 

 
Figur 12. Medelhalter av läckage av ammoniumkväve samt medelvattenföring mellan år 1989 och 

2010. Ammoniumhalterna uppvisar sjunkande nivåer i Dyån med tiden. Pilen visar när 

skyddszonerna anlades. 

 

Läckage av kväve påverkas mycket av jordbearbetning. 1996 läckte höga halter av 

ammoniumkväve ut i Dyån trots låga vattenflöden, se figur 12. Detta beror med stor 

sannolikhet på den släntning som gjordes av åfåran i samband med att skyddszonerna anlades 

1995. Som diagrammet visar följer inte kväveläckaget vattenföringen särskilt tydligt. Vid 

höga flöden uppvisas ett lågt ammoniumläckage och tvärtom vid låga vattenflöden. Detta 

behöver å andra sidan inte betyda att läckagen i verkligheten är låga under högflödesår, utan 

läckaget kan istället osynliggöras i statistiken i och med vattenflödets utspädningseffekt av 

näringshalterna under dessa år. 
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Torps reningsverk 

Längsmed Dyån ligger Torps avloppsreningsverk som är åns enda punktkälla vad gäller 

näringsläckage. Verket har en god fosforrening och belastar Dyån med endast någon eller 

några procent av det totala fosforläckaget till ån
15

. Verkets kvävebelastning på Dyån är något 

högre och ligger på ungefär 10 procent per år av den totala belastningen (Torps 

avloppsreningsverks miljörapporter år 2000-2010). Utsläppen vid verket ligger vanligtvis 

högre än i övriga mätpunkter: för totalfosfor hade mätpunkten vid Torps reningsverk högst 

fosforkoncentration under 16 av 24 år, medan totalkvävehalterna vid verket låg högst alla år 

utom två, se bilaga 1. 

5.4 Intervjuer och enkätsvar 

Som nämnts tidigare har både intervjuer via telefon och hembesök gjorts hos lantbrukare, 

samt en enkät skickats ut. Enkäterna skickades till 22 lantbrukare och av dessa har svar 

kommit in från 16 stycken. Resultatet visar att det har varit en bra uppslutning och villighet 

hos lantbrukarna att engagera sig i projektet med odlingsfria skyddszoner vid starten 1995. 

Flera har kommenterat att man gick med i projektet för att ”alla andra gjorde det”. Endast en 

lantbrukare längs sträckan motsatte sig de odlingsfria zonerna och detta på grund av en 

paragraf i kontraktet enligt uppgifter från flera lantbrukare. De allra flesta har bevarat sina 

skyddszoner intakta under åren, att vissa lantbrukare har plöjt upp sina skyddszoner har 

förmodligen berott på dålig kommunikation med kommunen, se nedan. Av de lantbrukare 

som plöjer upp den del av åkermarken som  inte har skyddszon gör flertalet av dem det på 

hösten, men några plöjer på våren. 7 av 16 säger att de aldrig plöjer upp marken eller gör det 

mycket sällan. Ett par av de som svarat på enkäten har någon gång även plöjt upp själva 

skyddszonen. I dessa fall har antingen ny vall såtts in direkt eller en ny skyddszon skapats på 

annan del av den mark som brukas längs ån. 

 

Merparten av lantbrukarna odlar vall eller har sina marker i träda, en andel som ökat sedan 

starten av projektet. Några har påpekat att detta beror på att det numera är möjligt att få lika 

mycket stöd för marker som odlas som är liggande i träda
16

. Det har dessutom påpekats att 

vissa delar av marken längs Dyån inte är lämplig för exempelvis veteodling (som ger stor 

avkastning) varför flera lantbrukare istället satsat på djurhållning och därmed bete och 

vallodling som marken lämpar sig bättre för.  

 

Av 17
17

 lantbrukare är det 10 som använder gödning på den övriga delen av åkern som inte 

upptas av skyddszonen, där flertalet använder konstgödsel. Mängd och typ av gödsel varierar 

stort mellan de svarande, från 30kg N/hektar till 300 kg NPK/hektar. Vid frågan om varför 

lantbrukarna använder just denna typ av gödning har flertalet missuppfattat frågan och svarat 

på varför man använder gödning generellt. Av de som uppfattat frågan rätt har några svarat 

att de använder konstgödsel som komplement till stallgödsel, att det uppfattas vara den bästa 

gödningen eller att valet av gödningsmedel beror på priset. 5 av 16 lantbrukare vet inte vad 

                                                 
15

 I jämförelse med utflödet i Fitunaån 
16

 Gårdsstödet som infördes 2005 på initiativ av förändrade regleringar inom EU. 
17

 En av lantbrukarna svarade inte på enkäten men fick frågan i en intervju. 
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de har för näringsinnehåll i åkerjorden, 4 uppger att jorden är näringsfattig och 6 att deras 

åkerjord är näringsrik eller att näringsinnehållet varierar med jordtyp. 8 av de 16 tillfrågade 

lantbrukarna har djur, där häst och nöt dominerar. Den största besättningen rör sig om cirka 

100 nötdjur och 15 hästar. Enligt några lantbrukare finns det ungefär samma antal djur idag 

som 1995 när projektet började. Dock har fördelningen mellan gårdarna ändrat sig något.  

 

På frågan om hur lantbrukarna själva skulle föredra att Dyån sköttes anser hälften av de 

svarande att ån behöver rensas och/eller vass klippas oftare än vad som görs idag. Flera 

påpekar också att ytterligare dikning av sidodiken och/eller huvudfåran bör göras eftersom de 

lägre liggande områdena ofta drabbas av översvämningar under vår och höst. Vid projektets 

början föreslog kommunen att ena sidan av ån skulle planteras med träd, bland annat för att 

skugga från dessa skulle påverka habitatet till det bättre för havsöringen som går upp och 

leker i ån. Detta möttes med kritik från lantbrukarnas håll och gör så än idag. Det påpekas att 

träd kommer försvåra vidare utdikning samt att det kommer försvåra åns skötsel eftersom 

träden är i vägen då man behöver komma nära med traktor för att få upp den jord som rasat 

ner i ån. Vidare har det påpekats att rötter till buskar och träd kan sätta igen dräneringsrör i 

åkrarna samt hindra ytavrinningen på åkermarken för mycket så att marken svämmas över. 

En lantbrukare påpekade att sork har blivit ett större problem på senare år. När dessa gräver 

gångar försämras stabiliteten längs åns kanter samt ökar erosionen. Detta i sin tur gör att 

grumligheten i  vattnet ökar. 

 

12 av 16 lantbrukare tror att de odlingsfria zonerna har hjälpt till att minska näringsläckagen. 

Av de lantbrukare som var skeptiska påpekade en att jordtypen längs Dyån inte är helt 

lämplig för att skyddszonerna ska fungera optimalt eftersom jorden är porös och 

självdränerade. En annan menade att stora mängder näring försvinner ut i ån genom åkrarnas 

dräneringsrör, vilket också tyder på att jordtypen lätt släpper igenom vatten och då även 

näring. Bönderna var inte själva med och bestämde vad man skulle vidta för åtgärder för att 

förbättra åns vattenkvalitet, utan detta var ett förslag från kommunens sida 

(intervjukommentarer). Det var några få lantbrukare som kom med kommentarer om andra 

förslag på hur näringsläckagen till Dyåns ska kunna minska. Här framfördes bland annat 

kritik mot Torps reningsverk och att lantbruket inte kan göra så många fler förändringar än de 

redan gjort för att bromsa läckagen. Vidare påpekades att de åtgärder som genomförts vid 

Östra Styrans våtmarkers tillflöden, med ett dammsystem där vatten från 60 ha 

jordbruksmark passerar för att avslammas och syresättas ingår, möjligen skulle kunna gå att 

upprätta i något mer tillflöde. 

 

I enkäten efterfrågades lantbrukarnas inställning till olika sätt att utveckla projektet. 10 av 16 

lantbrukare svarade att de har en positiv inställning till att skörda zonen varje år. Lika många 

av dem har dock en negativ inställning att anlägga våtmark på sin mark om den skulle anses 

vara lämplig för det. Endast ett par av dessa har kommenterat varför de inte vill anlägga 

våtmark och svaret är i dessa fall att de arrenderar marken, att det inte går, att det redan finns 

våtmark i området (Östra Styran) eller att man vill använda sin mark till odling och bete. 3 av 

de 16 lantbrukarna som svarat på enkäten är involverade i andra miljöprojekt eller utnyttjar 
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stöd med miljömässig koppling till jordbruk. Ytterligare en lantbrukare är KRAV-bonde 

(intervjukommentar). 

 

Efter den första 5-årsperioden av projektet skulle ett informationsblad skickas ut med besked 

om att en utvärdering av projektet skulle göras. Dock verkar detta inte ha gjorts. (pers. komm. 

Jan von Wachenfeldt, 2011-05-18) Sedan projektets start 1995 har kommunen inte kontaktat 

lantbrukarna, förutom 2008 då ett fåtal lantbrukare kontaktades för att diskutera storleken på 

utbetalningarna som justerades tillfälligt. I stort sett samtliga lantbrukare som själva har hört 

av sig till kommunen har fått svaret att man inte känner till projektet eller vem som har 

ansvaret för det. Denna bristfälliga kontakt har förmodligen bidragit till att efterföljnaden 

inom projektet inte har varit intakt under åren då vissa lantbrukare har tagit bort skyddszonen 

i tron om att projektet är avslutat. Ägarbyten och arrenden har vidare skett utan att 

kommunen meddelats eller vetat vad de ska göra med informationen. Detta har i sin tur lett 

till att vissa lantbrukare har fortsatt få ut kompensation för mark de inte längre brukar samt att 

de som övertagit marken inte fått ersättning för de nyförvärvade markerna.  

 

Några år har ersättning inte utbetalats till lantbrukarna utan de har fått höra av sig och be om 

sina pengar. Flera lantbrukare har dessutom inte fått ut sin ersättning eftersom de förmodligen 

har ändrat konto och pengarna studsat tillbaka till kommunen. Kommunen har vid sådana 

tillfällen inte undersökt varför pengarna studsat tillbaka.  

6 Diskussion  

Syftet med Dyåprojektet var främst att få läckaget av fosfor till åns vatten att minska, vilket 

tyvärr inte har skett. Syftet med denna uppsats är att se hur näringshalterna har ändrats sedan 

projektet startade samt utreda hur det lokala deltagandet från lantbrukarna kan ha påverkat 

resultatet.  

 

Vid kontakt med lantbrukarna samt vid besiktning av zonerna och kontroll av flygfoton visar 

det sig att skyddszonerna i stort sett varit intakta under åren, förutom på några ställen där 

zonen har plöjts upp och numera är uppodlad ända ut till åkanten. Ungefär hälften av 

lantbrukarna använder inte någon gödning alls på markerna utmed ån och andelen vall och 

träda har ökat i antal. Ett par av lantbrukarna har skördat sina zoner mer eller mindre 

regelbundet och därmed fört bort den näring som finns inuti växtdelarna. Andra har skördat 

sin skyddszon någon eller några gånger. Mängden djur längs ån är ungefär densamma som i 

slutet av 1980-talet. Trots dessa insatser från lantbrukarna har Dyåns totalfosforhalter fortsatt 

öka under de 16 år som Dyåprojektet har pågått. Kväveläckagen har däremot minskat, 

tydligast minskning har ammoniumkvävet medan totalkvävet minskat i en mer blygsam 

skala. I litteratur om odlingsfria skyddszoner uppvisas resultat med minskade näringshalter 

om ungefär 35-90% för totalfosfor i en 10 meter bred zon i jämförelse med åkermark utan 

skyddszoner (se tabell 4). För totalkväve ligger minskningarna på cirka 35-80% (se tabell 5). 

I denna studie över Dyån syns istället en ökning av totalfosfor på 12%,  jämförelse med hur 
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värdena såg ut innan projektet startade
18

. Totalkvävehalterna har däremot sjunkit 3%. Dock 

bör det påpekas att värdena skiljer sig mycket från år till år. Jämförs det första året (1989) 

med mätningarna från 2010 syns istället en ökning av totalfosforhalterna på 5,4% medan 

totalkvävet har sjunkit 39%.  

 

I tabellerna 4 och 5 går det även att utläsa att den forskning på skyddszoner som har ett kort 

tidsperspektiv har relativt hög andel reduktion av fosfor samt lite lägre reduktion av kväve. I 

de studier som pågått en lite längre tid är fallet det omvända, det vill säga att reduktionerna av 

fosfor är ganska låga medan stora mängder kväve reduceras i skyddszonen. Detta kan 

jämföras med resultaten från Dyån i den bemärkelsen att kvävehalterna sakta men säkert 

sjunker medan fosforn istället ökar efter de 16 år som har passerat sedan införandet av 

zonerna. 

 

Vid studier av forskning på odlingsfria skyddszoner i odlingslandskapet konstateras relativt 

fort att dessa kan vara mycket effektiva på att reducera både kväve och fosfor (exempelvis 

Uusi-Kämppä, 2005; Vought et al, 1995). Dessa resultat baserar sig på mätningar gjorda på 

det direkt avrinnande vattnet från de undersökta åkrarna. Eftersom vattenproverna i denna 

uppsats är tagna direkt i ån går det inte att säga exakt hur bra eller dåligt skyddszonerna har 

fungerat under de 16 år som projektet har pågått. Mätresultatet visar då även näringshalter 

från vatten som har sitt ursprung i de två sjöarna Västra Styran och Fagersjön samt Östra 

Styrans våtmark. Trots detta borde det ändå vara möjligt att se en minskning av 

näringsläckagen totalt sett, eftersom skyddszonerna upptar en  relativt lång sträcka av Dyån, 

samt att det är en relativt låg produktion på åkermarken längs med ån jämfört med vid 

projektets start. Inom forskningen finns ännu relativt få långtidsstudier på skyddszoner och 

dess effektivitet att reducera näringsläckage från åkermark till vatten (Dorioz et al, 2006). 

Vidare sker mycket av forskningen under kontrollerade och icke-realistiska former. 

Långtidsstudien gjord av Uusi-Kämppä och Jauhiainen (2010) utfördes under verkliga 

former, det vill säga med naturligt regnfall, snösmältning, tjäle och töväder med mera, under 

18 års tid. I denna studie, som på så sätt är väl jämförbar med Dyåprojektet, konstaterades att 

förlusten av löst fosfor ökade under vårarna i de skyddszoner som inte skördades årligen. 

Skyddszonerna kan med andra ord med åren förvandlas från en fosforfälla till en fosforkälla. 

Detta är en viktig aspekt att ta fasta på i vidare arbete med att minska näringsläckaget från 

åkermarken längs Dyån. En anledning till att fosforläckaget inte minskat i den takt som hade 

varit önskvärt kan därför bero på att de odlingsfria zonerna har lämnats relativt orörda under 

åren. En viss skörd har tagits på skyddszonerna men hos de flesta lantbrukare har det skett 

oregelbundet och vid relativt få tillfällen. Ett bättre resultat hade kunnat uppnås om 

växtligheten i zonen hade skördats kontinuerligt och förts bort från marken, något som 

rekommenderas i Uusi-Kämppä (2005).  

 

Vid intervjuer har det påpekats att åkanten ibland ger vika och jord rasar ner i ån, samt att 

sork gräver gångar och försämrar markens stabilitet och ökar åkanternas erosionstakt. Detta 

bekräftades vid besiktningen av ån samt i miljörapporterna gjorda i Torps reningsverks 

                                                 
18

 Medelvärdet 1992-1994 jämfört med 2008-2010 
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recipientkontroll. Eftersom forsfor lätt binder till partiklar (Uusi-Kämppä, 2005) kan 

ökningen av totalfosfor i åns vatten med stor sannolikhet delvis bero på denna erosion. Detta 

motiverar för att en stabilisering av åns kanter bör göras, exempelvis med etablering av träd 

eller buskar. Detta i sin tur är inte önskvärt hos lantbrukarna varför en dialog bör föras om 

hur en sådan stabiliserande åtgärd bäst ska genomföras. 

 

Att kvävehalterna i åns vatten har sjunkit beror troligtvis på införandet av skyddszonerna, 

men till största delen på att mycket mark lagts i träda och att marken därmed inte bearbetas i 

samma skala som vid projektets start. Jordbearbetning gör kväveläckagen större, något som 

inte gäller för fosfor (Naturvårdsverket, 2011c). En annan anledning till att näringshalterna i 

Dyåns vatten inte minskat på det sättet som man hade önskat kan delvis ha sin förklaring i att 

andelen öppen mark enligt uppgifter har ökat från 30% till 46% och andelen skogsmark 

sjunkit från 62% till 46% (Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991; VISS, 2011-04-07). 

Generellt sett har skogsmark en betydligt lägre förlust av näringsämnen till vatten än vad 

öppen mark har (Bernes, 2005, s. 83). Det kan alltså mycket väl vara så att zonerna har 

bidragit till att minska näringsläckaget till Dyån, men detta osynliggörs i och med att 

tillförseln av näringsämnen har ökat än mer då andelen öppen mark har blivit mer omfattande 

över tid. Å andra sidan låter denna markanta skillnad i markanvändning orealistiskt stor och 

kan ifrågasättas då inga stora synbara förändringar noterats under åren (kommentarer från 

personal på Nynäshamns kommun). Förmodligen har en viss skillnad i markanvändning 

skett, men att den förändrat sig i denna omfattning kan man ställa sig frågande till. Kanske är 

metoden att uppskatta markanvändningsfördelningen mer raffinerat nu än sättet att uppskatta 

markanvändningen vid projektets start. Oavsett hur stor denna förändring i markanvändning 

är har den öppna markandelen i avrinningsområdet ökat över tid, och därmed bidragit till en 

ökad andel näringsläckage till Dyån. 

 

Dyåprojektet kan inte sägas ha uppfyllt sitt syfte på det sättet man hade önskat då särskilt 

fosforhalterna fortfarande ökar i åns vatten. Det är vidare inte möjligt att göra en bedömning 

om hur åns status hade sett ut om man inte hade etablerat skyddszonerna längs ån. En orsak 

till att resultatet inte har blivit som man tänkt sig är att kommunens kontakt med lantbrukarna  

har varit ytterst sparsam sedan 1995, då den i stort sett begränsats till att endast bestå av 

utbetalning av ersättningen för att delta i projektet. Dyåprojektet utformades som ett 

pilotprojekt som skulle utvärderas efter fem år, vilket tyvärr inte blev av. Om denna 

utvärdering hade genomförts skulle det kanske redan år 2000 varit tydligt att skyddszonerna 

inte gett några markanta minskningar i näringshalt och det fortsatta arbetet med åns fosfor- 

och kväveläckage hade eventuellt utökats med fler eller andra åtgärder. Att Dyåprojektet 

genomfördes är en däremot en stor succé för det lokala deltagandet då nästan alla lantbrukare 

längs den sträcka som belastade ån med mest näring valde att delta i projektet. De har sedan 

till största delen skött zonerna och övrig åkermark på ett sätt som borde bidragit till en 

sänknig av näringshalter i åns vatten.  

 

Jordbruket är inte den enda källan till att näring tar sig ut i vattendrag. Förutom förändringar i 

jordbruk och markanvändning har påverkan från trafik (till exempel oxiderande 

kväveföreningar) och annan luftburen näring, samt förorenat dagvatten och läckage från 
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enskilda avlopp, betydelse för hur näringshalterna i Dyån ser ut. Längs Dyån ligger även 

punktkällan Torps avloppsreningsverk som påverkar mängden näring i vattendraget. I 

avrinningsområdet har mest troligt har både andelen trafik och enskilda avlopp samt boende i 

området ökat, där samtliga bidrar med näringsläckage till vattendraget. Det finns med andra 

ord många aspekter att ta hänsyn till när det gäller vad som orsakar de höga näringshalterna i 

Dyåns vatten. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur stor del de olika 

påverkanskällorna har på vattendraget. Detta gjordes i Länsstyrelsens rapport (1991) där det 

konstaterades att den öppna marken, det vill säga jordbruksmarken, stod för 60-75% av 

fosfortransporterna samt 50-70% av kvävetransporterna i mynningen vid Fituna. Efter en ny 

sådan undersökning kan ett samlat grepp tas för hur arbetet ska fortsätta för att sänka 

näringshalterna i Dyån. Ett sådant grepp skulle kunna tas i samarbete med ett vattenråd om ett 

sådant bildades för området. Vattenrådet skulle då kunna utgöra en kunskapskälla och 

diskussionsforum samt där ett samarbete med både kommun och Länsstyrelse skulle kunna 

resultera i åtgärder som dels är kostnadseffektiva och även är väl förankrade hos de som bor 

och verkar inom avrinningsområdet. 

 

  



33 

 

7 Slutsatser 

 Hur har näringshalterna förändrats i Dyån sedan projektet startade 1995 och 

har de odlingsfria skyddszonerna påverkat resultatet? 

Sammantaget kan sägas att kvävehalterna i ån har minskat under åren där störst skillnad ses i 

minskningar av ammoniumkväve. Vidare har mängden fosfor fortsatt att öka i åns vatten, 

trots införandet av skyddszoner längs stora delar av åns huvudfåra. Det kan inte uteslutas att 

en viss del av läckagen har bromsats upp av de odlingsfria zonerna.  

 

 Har deltagandeinsatserna i Dyåprojektet påverkat näringshalterna i Dyåns 

vatten under projektets gång? 

Sedan Dyåprojektets start 1995 har kontakten mellan kommun och lantbrukare varit mycket 

sparsam från båda håll. I de flesta fall har kommunen inte kunnat besvara lantbrukarnas 

frågor om projektet då kontakt tagits och de senaste åren har inget stöd betalats ut. Trots detta 

har de odlingsfria skyddszonerna bevarats i stort sett intakta under de 16 år som projektet 

pågått, vilket kan ses som en stor framgång. Lantbrukarna har till största delen skött zonerna 

och övrig åkermark på ett sätt som borde ha bidragit till en lägre halt av näringsämnen i åns 

vatten. Eftersom så inte är fallet kan därför slutsatsen dras att det måste vara något mer som 

gör att halterna av näringsämnen ökar respektive inte sjunkit särskilt mycket under åren, än 

att de odlingsfria skyddszonerna inte har fyllt sin funktion.  

 

 Är odlingsfria zoner en bra lösning på hur man kan sänka näringsläckaget från 

jordbruksmarken längs Dyån?  

Resultaten från denna undersökning visar att de odlingsfria skyddszonerna längs Dyåns 

huvudfåra inte räcker till för att i egen regi minska näringsläckagen från omgivande 

jordbruksmark. I det avseende zonerna gjort nytta gäller det läckagen av kväve, vilket inte var 

det som projektet i första hand eftersträvade. Ett av de viktigaste redskapen för en framtida 

lyckad vattenförvaltning är att få in mer lokal kunskap varför bildandet av exempelvis ett 

vattenråd för Dyåns hela avrinningsområde skulle vara mycket positivt för framtiden för åns 

vatten. 

 

 Hur kan förvaltningen av Dyån utvecklas för att tillmötesgå målen i 

vattendirektivet? 

Nedan följer ett antal förslag på hur arbetet med att minska näringsläckagen till Dyån kan 

fortsätta: 

 

- Att utveckla mätningarna genom att införa den typ av metoder som flera av 

referensartiklar till denna uppsats använder sig av, se exempelvis Uusi-Kämppä och 

Jauhiainen (2010). På så sätt skulle projektets resultat lättare kunna avgöras. Den 

största bristen i projektets nuvarande utformning är att provtagningarna görs i åns 

vatten och inte i det direkt ytavrinnande vattnet som passerat åkermarkens 

skyddszoner. 
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- Att skapa ett vattenråd för Dyåns avrinningsområde där många olika intressenter i 

vattenfrågor kan vara med och påverka hur man ska gå till väga för att åns vatten ska 

återfå en god kemisk och ekologisk status.  

- Ta med hela åsystemet i projektet, det vill säga inkludera biflödena och skapa 

skyddszoner även där. 

- Identifiera vart det kan vara lämpligt att anlägga en våtmark för rening av vattnet. 

- Undersöka hur vattnet i Dyån påverkas av dagvatten och näringstillskott från enskilda 

avlopp. 

- Se om det går att göra något för att vatten från täckdiken och dräneringsrör ska 

genomgå någon typ av fördröjning/rening innan det når åns huvudfåra, exempelvis 

fördröjningsdammar eller -diken.  

- Undersöka om översilningsytor med syresättning och slamavskiljning, liknande de 

som finns vid Östra Styrans våtmark, kan vara ett bra komplement eller alternativ till 

skyddszonerna. 

- Se efter om vissa delar av åfåran behöver grävas ut ytterligare för att undvika de 

översvämningar som drabbar åns lägre partier. 

- Titta på möjligheter till förändrade jordbruksmetoder, exempelvis fånggrödor, 

höstsådd, vårplöjning eller direktsådd. 

- Undersöka vilka tekniska lösningar som kan bidra till att sänka åns fosforhalter, 

exempelvis kalkfilterbrunnar. 
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Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till alla lantbrukare som medverkar i Dyåprojektet och som ställt 

upp på intervjuer till denna uppsats. Ett stort tack riktas även till de tjänstemän på Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt laboratoriet på Nynäshamns kommun som bidragit med 

material och reflektioner kring arbetet med denna uppsats.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Medelvärden Totalfosfor µg/L 
    År Fullbro Spångbro Torp-Gorran

19
 Väggarö Fituna Källstaån 

1989 109,1 110,8 174,6 87,7 90,1 54,9 

1990 96,9 124,0 130,5 122,5 95,1 66,3 

1991 123,0 121,6 142,9 109,1 122,3 72,1 

1992 86,4 83,0 107,9 94,7 79,7 56,1 

1993 92,9 113,1 121,8 110,6 160,6 145,7 

1994 118,5 150,8 168,9 116,5 141,8 86,5 

1995 109,6 140,5 195,9 98,6 118,8 88,6 

1996 76,1 95,4 112,3 117,7 70,6 61,6 

1997 112,1 131,9 144,0 97,0 80,4 81,0 

1998 137,2 96,3 129,8 82,4 128,0 99,9 

1999 105,6 92,1 121,4 101,6 105,7 83,4 

2000 124,8 132,8 132,0 140,4 124,9 81,1 

2001 142,6 154,1 152,3 142,6 151,0 124,1 

2002 87,0 114,0 123,9 123,2 105,3 125,7 

2003 97,1 109,1 111,8 172,1 87,5 86,5 

2004 118,5 126,7 154,0 108,7 116,7 111,9 

2005 111,9 118,7 134,0 108,1 98,3 88,0 

2006 131,4 153,7 164,0 110,4 144,3 102,1 

2007 116,9 114,3 128,0 97,4 105,3 75,4 

2008 109,3 114,9 124,8 113,4 127,0 87,2 

2009 144,2 142,2 152,7 103,2 139,6 100,4 

2010 134,5 146,3 155,7 113,8 129,8 96,8 
 

     

       Medelvärden Totalkväve µg/L 
    År Fullbro Spångbro Torp-Gorran Väggarö Fituna Källstaån 

1989 1505,7 1120,0 2857,1 1027,5 1278,6 615,7 

1990 1938,9 1741,1 2444,4 1443,3 1744,4 903,3 

1991 2062,5 2000,0 2487,5 2025,0 1900,0 1056,3 

1992 2136,7 2022,2 2933,3 1633,3 1941,1 1020,0 

1993 1439,4 1651,1 2053,3 1580,0 1477,2 1070,8 

1994 1583,3 1526,7 1876,7 1158,9 1554,4 957,8 

1995 1915,0 2358,8 4087,5 1967,5 2347,5 1623,8 

1996 2152,5 1528,6 2898,6 2020,0 1800,0 1150,0 

1997 2430,0 1916,3 2475,0 1495,0 2313,8 1387,5 

1998 1521,1 1415,6 1944,4 1221,1 1443,3 990,0 

1999 1824,4 1331,1 2482,2 1718,9 1538,9 994,4 

2000 1878,8 1623,8 1867,5 1135,0 1897,5 1275,0 

2001 1576,0 1543,0 1912,3 1353,4 1484,6 1516,8 

2002 1331,7 1308,4 1676,9 1149,1 1386,3 1230,4 

2003 1660,3 2126,3 2156,0 2227,9 1564,3 1422,9 

2004 1974,6 1910,3 2274,3 1422,6 1837,4 1389,3 

2005 1737,7 1702,1 2158,7 1667,1 1531,7 1169,3 

2006 1648,9 1547,3 2006,3 1243,3 1511,3 1068,6 

2007 1750,0 1746,7 2400,0 1255,0 1462,5 1045,0 

2008 1480,0 1253,3 1866,7 1186,7 1491,1 1075,6 

2009 2578,9 1985,6 2977,8 1411,1 2363,3 1255,6 

2010 1862,5 1875,0 2214,3 1578,8 1800,0 1182,5 
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 Mätpunkt vid Torps avloppsreningsverk 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till berörda lantbrukare. 

 

Ekologiska aspekter 

- Vad ansåg ni om projektet när det startade/när ni tog över mark som innefattar avtalad 

skyddszon? Fanns en tilltro till att dessa odlingsfria zoner skulle kunna minska 

näringsläckagen? 

 

- Har era jordbruksmetoder ändrats på dessa åkrar sedan projektets start 1995? På vilket 

sätt? Gödsling, markbearbetning o.s.v. 

 

- Hur har valet av gröda på övrig del av åkermarken som inte innefattas av skyddszon 

sett ut? 

 

- Vad tror ni själv skulle kunna vara ett bättre/annat sätt att minska näringsläckaget från 

era åkermarker? 

 

Deltagandeaspekter 

- Hur blev ni involverad i detta projekt? Hörde kommunen av sig eller skedde detta på 

något annat sätt? Uppfattade ni detta som positivt eller negativt? 

 

- Fanns det möjligheter för er lantbrukare att påverka hur projektet skulle utformas? 

 

- Hur har kontakterna med myndigheter sett ut sedan projektet startade? 
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Bilaga 3  

 

Enkät  

 

1. Namn 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

2. Adress 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

3. Telefonnummer 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

4. E-mail 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

5. Jag föredrar att bli kontaktad via (markera ett alternativ) 

 

 Telefon

 Brev

 E-mail

 

6. Fastighetsbeteckning på de marker jag brukar längs 

Dyån/Fitunaån 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

7. Längd på skyddszon (ange i meter per fastighetsbeteckning) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



43 

 

________________________________________ 

 

 

8. Om du inte är med i projektet med odlingsfria zoner, ange 

hur lång sträcka längs Dyån/Fitunaån du brukar (meter per 

fastighetsbeteckning) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

9. Namn på fastighetsägare till markerna du brukar längs 

Dyån/Fitunaån 

 

________________________________________ 

10. Kontaktuppgifter till fastighetsägare 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

11. Har du låtit dina skyddszoner varit intakta så länge du 

brukat dessa längs Dyån/Fitunaån? (från 1995 och framåt) 

 

 Ja – gå vidare till fråga 13

 Nej, eftersom jag inte visste att projektet fortfarande pågick

 Nej, eftersom jag inte blivit informerad om projektet när jag 

övertog marken

 Annat (ange nedan)

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

12. Om nej: När upphörde skyddszonen? 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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13. Har du slagit gräset i din skyddszon någon gång? 

 

 Ja

 Nej

 

Varför? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

14. Hur använder du marken längs Dyån/Fitunaån? (ange per 

fastighestbeteckning) 

 

 Träda ___________

 Bete ___________

 Gröda ___________

 Annat (ange nedan) ___________

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

15. Varför används marken på detta sätt? 

 

 För att marken lämpar sig bäst för detta

 För att stödet har ändrats

 Annat (Ange nedan)

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

16. Har du djur? (ej husdjur) 

 

 Ja

 Nej, inte några djur sedan år: ___________

 Nej, jag har inte haft några djur sedan 1995 - gå vidare till fråga 

19
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17. Om ja, ange djurslag samt storlek på besättning. 

 

 Häst ___________

 Nöt ___________

 Får ___________

 Gris ___________

 Annat ___________

 

18. Hur har förändringen i djurbesättning sett ut under åren, 

d.v.s. från 1995 eller tidpunkt då mark längs Dyån/Fitunaån 

övertogs? (Ange djurslag på raden) 

 

 Samma antal djur ___________

 Fler djur idag ___________

 Färre djur idag ___________

 Har slutat med djur

 

 

19. Använder du gödning på den del av åkermarken som inte 

innefattas av skyddszon? 

 

 Ja

 Nej - gå vidare till fråga 21

 

20. Vilken typ av gödning använder du? (Ange kg/ha) 

 

 Konstgödsel ___________

 Fastgödsel ___________

 Flytgödsel ___________

 Annat ___________

 

Varför används denna typ av gödning? 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

21. Vilken tid på året brukar du vanligtvis plöja åkermarken 

som inte innefattas av skyddszon? (ange per 

fastighetsbeteckning) 

 

 Jag plöjer aldrig marken ___________
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 Vår ___________

 Sommar ___________

 Höst ___________

 

Varför vi denna tidpunkt? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

22. Har du någon gång plöjt upp din skyddszon? 

 

 Ja (ange fastighetsbeteckning) ___________

 Nej

 

Varför? (Om ja: Hur många gånger?) 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

23. Vilken typ av jord har du på er mark längd Dyån/Fitunaån? 

(ange per fastighetsbeteckning) 

 

 Lera ___________

 Dyjord/mossjord ___________

 Sandjord ___________

 Annat (ange nedan) ___________

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

24. Hur ser näringsinnehållet ut i jorden på era marker längs 

Dyån/Fitunaån? (ange per fastighetsbeteckning) 

 

 Näringsrikt ___________

 Näringsfattigt ___________

 Vet ej
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Kommentar 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

25. Hur anser du att Dyån/Fitunaån bör skötas för att fungera 

rent jordbruksmässigt? (fler alternativ kan väljas) 

 

 Ån bör rensas oftare

 Huvudfåran bör dikas ur ytterligare

 Sidodiken bör dikas ur ytterligare

 Huvudfåran bör rätas ut ytterligare

 Annat

 

Varför tycker du det? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

26. Har du haft någon kontakt med kommunen angående 

skyddszonerna? 

 

 Ja, jag kontaktade kommunen

 Ja, kommunen kontaktade mig

 Nej

 

Om ja: I vilket ärende? Berätta även gärna hur du blev bemött. 

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

27. Tror du att de odlingsfria zonerna minskar näringsläckaget 

från åkermarken längs Dyån/Fitunaån? 

 

 Ja

 Nej

 

Om nej: ange varför 

  

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

 

28. Har du förslag på hur näringsläckaget från åkermark längs 

Dyån/Fitunaån kan minskas? 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

Inom forskarvärlden anser många att det är fördelaktigt att anlägga 

skyddszoner längs vattendrag eftersom dessa kan fånga upp 

näringsläckage från åkermark. Gräsbevuxna zoner anses bra för att 

stoppa partikelbunden och löst fosfor och kväve. För att dessa zoner 

ska fungera långsiktigt, och hindra främst läckage av fosfor, påpekas 

att gräset i zonerna bör slås en eller flera gånger per år, samt att 

växtligheten forslas bort. Vidare förespråkas att en trädzon anläggs 

närmast vattendraget eftersom denna stabiliserar marken, ger ån 

skugga (som bland annat hämmar tillväxt av vass m.m. i vattnet), 

samt att träd är effektiva på att ta upp kväve. 

 

Vad är din inställning till: 

 

 

29. Att skörda din skyddszon varje år? 

 

 Positiv

 Negativ

 

Varför? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

30. Att plantera träd, alternativt buskar som sälg, på din mark 

längs Dyån/Fitunaån? (exempelvis en trädzon på 5 meter 

närmast ån samt bibehålla den gräsbevuxna skyddszonen på 

resterande 5 meter) 



49 

 

 

 Positiv

 Negativ

 

Varför? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

31. Att anlägga våtmark på din mark om den är lämplig för 

det? 

 

 Positiv

 Negativ

 

Varför 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

32. Är du engagerad i andra projekt eller utnyttjar stöd som 

har miljömässig koppling till jordbruk? (exempelvis Greppa 

näringen) 

 

 Ja

 Nej

 

Om ja, ange vilket/vilka projekt/stöd 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

33. Övriga upplysningar som du anser kan vara 

relevanta i en undersökning som denna: 
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______________________________ 

         __________________________________________ 

          __________________________________________ 

          __________________________________________ 

          __________________________________________ 

          __________________________________________ 

 

 

Stort tack för din medverkan och trevlig sommar! 

 

Med vänlig hälsning 

/Hanna Hansén 
 


