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Levande kust och underlag till Vitbok 
Levande kust är ett storskaligt restaureringsprojekt som pågår i BalticSea2020:s regi under perioden 

2011-2019, i Björnöfjärden på Ingarö i Värmdö kommun. Projektet genomför åtgärder på land och i 

vattnet för att en kraftigt övergödd fjärd ska återfå en god ekologisk status. Björnöfjärden bedömdes 

som en lämplig plats för sådana studier eftersom fjärden har ett litet vattenutbyte med den öppna 

skärgården utanför. Björnöfjärden har också en stor utbredning av syrefria bottnar som är ett stort 

problem för Östersjön i stort. Den övergripande målsättningen med Levande kust är att genomföra 

åtgärder gentemot flera olika näringskällor, utvärdera effekten av dessa åtgärder på ett vetenskapligt 

sätt och att sammanfatta resultat och erfarenheter i en Vitbok. Denna ska vara till nytta för 

myndigheter, politiker och organisationer runt Östersjön som vill bidra till en förbättrad kustmiljö. 

I den här rapporten utvärderas en av åtgärderna på jordbruksmarken, nämligen strukturkalkning. En 

summering har gjorts av hur mycket av åkermarken som har strukturkalkats med LOVA-stöd i Sverige 

fram tills 2017. Dessutom har den totala arealen med olika lerhalt uppskattats med den nya digitala 

åkermarkskartan och vad det skulle kosta att strukturkalka den totala kvarvarande arealen samt 

vilken effekt det skulle ge på fosforförlusterna. Slutligen diskuteras vad som krävs för en ökad 

åtgärdstakt.  
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Sammanfattning 
Den här utredningen av strukturkalkning som åtgärd mot fosforförluster från jordbruksmark visar att 

det är främst LOVA-stöd (Lokala vattenvårds åtgärder) som finansierat strukturkalkning. Under 2010-

2016 har totalt nästan 82 miljoner kronor getts ut i LOVA-stöd för strukturkalkning av 41 930 ha 

åkermark. Strukturkalkning har främst skett i kustnära lerjordsområden som totalt strukturkalkat 

mellan drygt 5 000 och 7 000 ha. Storleken på projekten har varierat från i genomsnitt endast 13 

ha/projekt i Örebro län till 500 ha/projekt i Skåne län. Störst areal, drygt 10 000 ha, strukturkalkades 

2015. Det höga söktrycket medförde att några länsstyrelser valde att sänka stödnivån från 50 % till 

40 % för att kunna ge ersättning till fler projekt. Den lägre ersättningsgraden kan ha påverkat 

söktrycket 2016. I Stockholms län var det färre projekt 2016 jämfört med året 2015, men det verkar 

som avsaknaden av större projekt 2016 är en anledning till lägre strukturkalkad areal i Stockholms, 

Uppsala, och Västmanlands län det året. I Östergötland och Västra Götaland strukturkalkades 

liknande areal som året innan och arealen fördubblades nästan 2016 i Skåne.  

Endast en handfull projekt har sedan 2016 sökt investeringsstöd för strukturkalkning i 

Landsbygdsprogrammet (LBP), dessa arealer och stöd har ännu inte sammanställts. De flesta av dessa 

projekt sökte för strukturkalkning i kombination med andra investeringar, förmodligen för att 

urvalskriterierna inte gynnar strukturkalkning. Jordbruksverket utreder nu det låga söktrycket och har 

föreslagit förändringar av investeringsstödet med en ökad och öronmärkt budget för 

strukturkalkning, som skulle medföra att urvalskriterierna anpassas specifikt för strukturkalkning. 

I denna studie har SGU:s nya digitala lerhaltskarta använts för att uppskatta total åkerareal med en 

tillräcklig hög lerhalt som potentiellt kan strukturkalkas. I södra och Mellansverige uppskattas 

ungefär 600 000 ha åkermark ha en lerhalt >30 % och skulle därmed troligen få en bra stabiliserande 

effekt av leraggregaten med strukturkalkning. Detta motsvarar all potentiell areal, av den kvarstår att 

strukturkalka uppskattningsvis 562 000 ha när LOVA-areal exkluderats. Att strukturkalka kvarvarande 

areal skulle kosta 3 300 miljoner kronor, motsvarande 1 320 miljoner i LOVA-stöd vid 40 % 

ersättningsgrad. Det har här beräknats minska fosforförlusterna med 120 ton/år, baserat på en 30 % 

reduktionseffekt och medelläckage på 0,7 kg/ha. Om även all potentiell areal (400 000 ha) med 20-30 

% ler strukturkalkas, skulle ytterligare 90 ton fosfor/år reduceras för en kostnad av 2 390 miljoner kr.  

Strukturkalkning har varit en av de jordbruksåtgärder som kommit igång lättast då delfinansiering 

erbjudits, tack vare positiva effekter på brukningen för markägaren. Det finns få andra effektiva 

fosforåtgärder för dränerade lerjordar och därför behöver åtgärdstakten ökas. För att 

strukturkalkning ska genomföras i större skala, behövs flera insatser under lång tid. Fortsatt 

finansiering genom LOVA bör vara möjligt, men anslaget behöver ökas och arbetet behöver 

effektiviseras. Beslutssvaret bör ges tidigt på våren för att sökande ska kunna hinna beställa 

strukturkalken i god tid så att lämplig spridning och nedbrukning kan ske innan höstregnen kommit 

igång. Förbättrad hantering av blockkartor behövs i vissa län för kortare handläggningstid och för att 

kunna se var strukturkalkning skett. Detta skulle möjliggöra riktade insatser med informationsträffar 

där lantbrukare kan bli motiverade av andra markägares positiva erfarenheter. För att underlätta så 

fler kan få stöd bör Jordbruksverkets förslag med ökad och öronmärkt budget med specifika 

urvalskriterier för strukturkalkning i investeringsstödet i LBP genomföras. Lantbrukaren har väldigt 

mycket att göra och behöver hjälp av en drivkraft, t ex kommun eller strukturkalkningsförening som 

samordnar och administrerar strukturkalkning i större områden. Stöden skulle troligen användas mer 

effektivt, då det möjliggör att flytta pengar inom ett större område om förutsättningarna inte är rätt 

det året i ett delområde. Eftersom strukturkalkning är väderberoende och förutsätter god dränering, 

behövs långsiktighet och prioritering av att även åtgärda dålig dränering (om problemen är stora 

företrädesvis  med behandling av återfyllnadsjorden s k kalkfilterdiken). Dessutom behöver den 

långsiktiga effekten av strukturkalkningens på olika lerjordar följas upp.   
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1. Strukturkalkning minskar fosforförluster från lerjordar 
Olika typer av strukturkalk framställs på olika sätt, vilket medför att de innehåller kalk i olika former. 

Kalksten kan malas ner till kalkstensmjöl (CaCO3) som innehåller kolsyrabunden kalk. Kalkstenen kan 

även brännas till bränd kalk (CaO), som i sin tur kan släckas till släckt kalk (Ca(OH)2). Bränd och släkt 

kalk innehåller fri kalk och ger en snabb struktureffekt, medan kalkstensmjöl vanligen har en mycket 

begränsad struktureffekt. Med dessa produkter blir markens pH högre, men i lerjordar sker en 

jämviktning med leret som gör att pH-höjningen dämpas. De strukturkalkningsmedel som används 

inom konventionell odling är en blandning mellan bränd eller släckt kalk och kalkstensmjöl. Dessa 

blandprodukter är inte godkända av EU för ekologisk odling p g a den kemiska process som krävs för 

att framställa bränd och släckt kalk. Där används i stort sett alltid fossil energi samtidigt som det 

frigörs koldioxid. Inom ekologisk odling eller på jordar med högt pH, där ingen pH-höjande effekt 

eftersträvas, kan gips (CaSO4) användas för att tillföra kalciumjoner i strukturuppbyggande syfte 

(Hamza & Anderson 2002; Ekholm m fl 2012). Struktureffekten är dock kortvarig (2-3 år), eftersom 

inga stabiliserande reaktioner sker. För ekoodlare kan gips ge en god struktureffekt under de år i 

växtföljden då det inte odlas vall och behovet att förbättra strukturen är störst.  

1.1 Strukturkalkning förbättrar markstrukturen på lerjordar 
En god markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Strukturkalkningen förbättrar 

jordens närings- och vattenhållande förmåga. Jorden blir också mer lättarbetad och torkar upp 

snabbare. Under förutsättning att dräneringssystemet är i bra kondition, kan infiltrationen i markytan 

bli jämnare genom strukturkalkning. Detta kan i sin tur innebära mindre stående vatten och risk för 

snabba kanaliserade flöden. Strukturkalkningen gör att lerpartiklarna bildar fler och stabilare 

aggregat som inte mobiliseras så lätt. De större jordaggregaten blir därigenom starkare och undgår 

upplösning, vilket har visats i fältförsök (Ulén & Etana 2014). Laboratorietester där jordaggregat 

doppats i vatten har även visat att vattnets grumlighet minskades. Med försök med olika kalkgivor 

förbättrades aggregatstabilitet först vid de högsta givorna (6 ton CaO/ha) av släckt kalk och 

blandprodukten Nordkalk Aktiv Struktur (NKAS), då strukturkalken spreds och brukades ned vid låg 

temperatur och med ytlig jordbearbetning genom kultivering (Berglund m fl 2015). Det är dock 

sannolikt att strukturförbättringen inträder redan vid lägre givor. Förbättringen av aggregatstabilitet 

var ca 20–25 %. Denna lägre nivå kan vara en effekt av de icke optimala förhållandena vid spridning, 

eller en nivå som är rimlig att förvänta sig. Fler undersökningar krävs för att klargöra detta. Det är 

oklart hur länge effekten av strukturkalkning varar eller om den helt uteblir pga t ex dåliga 

applicering eller för låg lerhalt. Utförda fältförsök bör följas upp vad gäller direkt effekt på 

fosforläckagen (Ulén m fl 2017). Den långvariga effekten på aggregatstabiliteten av de nya 

blandkalkstyperna är också okänd, men undersöks i ett pågående försök på SLU 

(www.slu.se/strukturkalk).  

1.1.1 Test av restprodukt som alternativ för ekologisk odling 
Pågående forskningsförsök på SLU utvärderar dessutom ett alternativ till gips för ekologisk odling 

(www.slu.se/strukturkalk). En slaggprodukt som till största delen består av släckt kalk, kol och 

kiseloxid, samt en mindre mängd järn- och aluminiumoxid. Markstrukturen har förbättrats med 

slaggprodukten, då vattnets grumlighet minskades i aggregatstabilitetstester. Dessutom minskade 

penetrationsmotståndet, en faktor som indikerar minskat dragkraftsbehovet vid bearbetning efter 

åtgärden. Däremot överskred krom och nickel gränsvärdet för årlig tillförsel enligt KRAV när 

slaggprodukten tillfördes med en hög giva (8,3 ton/ha) och denna bör därför inte tillföras igen förrän 

efter 10–20 år. Slaggprodukten innehöll även en relativt hög halt vanadin, som det saknas gränsvärde 

för. Det blir därför svårt att göra en fullständig bedömning av slaggproduktens lämplighet som 

strukturkalkningsmedel ur miljöhänseende.  



8 
 

1.2 Strukturkalka bara lerjordar  
Strukturkalkning ska bara tillföras på lerjordar, eftersom kalken behöver ler att reagera med. Ju 

högre lerhalt det är i marken, desto mer kalk kan tillföras och desto bättre blir den stabiliserande 

effekten. Laboratorietester efter strukturkalkning av jord med olika lerhalt har visat att 

aggregatstabiliteten vanligen förbättrades vid högre lerhalt (Berglund 1977). Lerjordarna 

karakteriseras vanligen från deras lerhalt i matjorden: 

• Lättlera 15-20 % ler 

• Mellanlera 20-40 % ler 

• Styv lera 40-60 % ler 

• Mycket styv lera >60 % ler  

I dagsläget kan strukturkalkning rekommenderas på lerjordar i Mellansverige med en lerhalt över >30 

% ler. Även jordar med >20 % ler kan antagligen få en ökad aggregatstabilitet om lermineral är illit, 

som är den vanligaste förekommande lermineralet i Mellansverige. I Skåne finns lerjordar som inte 

domineras av illit utan innehåller en rad olika lermineral. Det kvarstår dock frågetecken om de nya 

strukturkalkningsmedlen innehåller tillräcklig hög halt släckt kalk och vilken kalkgiva som kan 

rekommenderas till jordar med olika lerhalter och olika lermineral. Det pågår fältforskning gällande 

aggregatstabilitet med blandkalk i Skåne, men i Mellansverige, där potentialen för effekter antagligen 

är som störst, kommer motsvarande försök att startas först i år eller nästa år. 

1.2.1 Strukturkalkningens effekt varierar inte enbart med jordens lerhalt 
Effekten av strukturkalkning på aggregatstabiliteten kan förväntas variera även med andra faktorer 

än lerhalt: lermineralogin, pH (före strukturkalknigen), katjonbyteskapacitet och 

basjonmättnadsgrad. Effekten av dessa faktorer utreds för närvarande i forskningsprojekt på SLU 

(Kerstin Berglund).  

1.3 Strukturkalkning minskar fosforförlusterna 
Ungefär 70 % av all åkermark och nästan all lerjord i Sverige är artificiellt dränerade. En stor del av 

fosforförlusterna från lerjordar transporteras därför som läckage med dräneringsvatten. Höga 

fosforförluster är vanligen relaterade till dålig markstruktur som gör att vattnet inte filtrerar genom 

marken på ett bra sätt. Stående vatten triggar igång kanaliserande flöden genom jorden som kan 

vara så snabba att fosforn inte hinner adsorberas till jorden under markytan. När lerpartiklarna 

genom strukturkalkning bildar större och stabilare aggregat, minskar risken att jorden förlorar den 

fosfor som är bunden till aggregaten. Eftersom vattnets grumlighet är väl korrelerad med förlusten 

av partikelbunden fosfor, är minskad grumlighet en god indikator för fosforförluster. Ett sexårigt 

fältförsök med strukturkalkning på utlakningsrutor på lerjordar (lerhalt 45-60 %) har visat att 

strukturkalkningen minskat läckaget av partikelbunden fosfor med 46 % (Svanbäck m fl 2014). Då 

aggregatstabiliteten förbättras vid högre lerhalt (Berglund 1977), förväntas minskningen av 

fosforförlusterna också göra det. Men totalfosforläckaget från en jord med måttlig lerhalt (25 % ler) 

minskade också med 40-50 % i ett treårigt försök (Ulén & Etana 2014). Den tydligaste minskningen 

var av löst fosfor och inte fosfor bundet till partiklar. Det visar att även vid en måttlig lerhalt kan god 

effekt uppnås om det finns mycket fosfor i mera lättillgänglig form lagrat i marken (Ulén & Etana 

2014). Detta indikerar även en ökad kemisk bindning av den lösta reaktiva fosforn vid 

strukturkalkning. 

Effekterna av strukturkalkningen har även visats i ett mindre avrinningsområde med en stor andel 

jordbruksmark. All jordbruksmark strukturkalkades 2010 i detta pilotområde inom Greppa Fosforn, 

U8 i Västmanlands län. De fyra första åren efter strukturkalkningen halverades fosforförlusterna från 

hela avrinningsområdet, jämfört med långtidsmedelvärdet (Stjernman Forsberg m fl 2014; Malgeryd 
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m fl 2015). Samtidigt har andra åtgärder också genomförts i området: fosforgödsling anpassad till 

markkartering, mera frekvent reducerad jordbearbetning och heltäckande skyddszoner längs 

vattendraget. I ett annat område i Mälarregionen med lerjord (Typområde C6), där strukturkalkning 

inte skett i samma utsträckning, tenderar istället fosforhalterna öka under samma period.  

1.4 Strukturkalkning minskar även läckage av vårt vanligaste bekämpningsmedel 
Förutom att strukturkalkningen minskade läckaget av fosfor, minskade dessutom läckaget av det 

delvis partikulärt bundna bekämpningsmedlet glyfosat (Ulén m fl 2012), det bekämningsmedel som 

används mest både i Sverige och andra länder. Läckaget av kväve från försöksrutorna med styv lera 

och mellanleran tenderade däremot att öka. En förklaring skulle kunna vara minskad denitrifikation 

som en följd av bättre jordstruktur och syresättning (Ulén & Etana, 2014). Strukturkalkning är därför 

en åtgärd som riktar sig mot fosfor.  

1.5 Strukturkalkning kan höja skörden vissa år 
Den förbättrande markstrukturen gör även att grödans uppkomst blir jämnare. Vissa år kan åtgärden 

vara skördehöjande, men inte alltid. I fältförsök med pH-höjande strukturkalk som pågick under fyra 

år på SLU Ultuna, varierade effekten på avkastningen av vår- och höstspannmål. Strukturkalkningen 

ökade i några fall skörden med drygt 10 %, men minskade skörden med lika mycket i andra (Berglund 

m fl 2015). Orsaken till att försöksplatserna reagerat så olika är oklart, men kan bero på att 

strukturkalken påverkade tillgängligheten av fosfor och andra näringsämnen i marken för grödan. Där 

skörden ökade hade marken en mycket hög fosforstatus (P-AL 16,5), medan skörden minskade på 

mark med låg fosforstatus (P-AL 2,7). Dessutom var halterna av mangan och koppar i marken lägre 

med de högsta givorna (6 ton CaO/ha) av släckt kalk och NKAS. Mangan låg inom det kritiska 

intervallet som kan innebära skördenedsättning. Med den högsta givan gips (6 ton CaO/ha) ökade 

skörden med 7 % (Berglund m fl 2015). Med gipset tillfördes även betydande mängder fosfor som 

kan ha en tillgänglighet liknande den i fosforinnehållande mineralgödsel. 

1.6 Strukturkalkning måste ske på rätt sätt vid rätt tid 
Greppa Näringen har gett ut praktiska råd om hur strukturkalkning bör gå till (Praktiska Råd nr 23, 

2015). Innan fält med lerjord strukturkalkas behövs dräneringen ses över och åtgärdas om den inte är 

väl fungerande. Om fältet behöver täckdikas kan genomsläppligheten ökas genom att anlägga ett 

kalkfilterdike genom att blanda in strukturkalk i återfyllnadsjorden. För att ta reda på om marken är 

lämpad för strukturkalkning, d v s om lerhalten är tillräckligt hög (>20 eller 30 % beroende på 

lermineralet) på fältet, kan markkartering (lerhalt, pH, P-AL) och SGU:s digitala åkermarkskarta 

lerhaltskartan utnyttjas. Därefter får de olika fälten passas in efter grödorna som odlas. Det kan 

rekommenderas att strukturkalka efter en gröda som lämnar bra struktur i marken, t ex i samband 

med vallbrott, efter en tidig höstskörd av spannmål eller höstraps. Den kalkprodukt som passar 

gårdens jord (t ex pH värde) och odling (konventionell/ekologisk) bör väljas. Vanligen används en 

blandning av släkt kalk och kalkstensmjöl. För att få jämnare effekt över hela fältet appliceras 

lämpligen mer kalk där strukturen är sämre. Även markkartering och lerhaltskarta kan tas till hjälp för 

att strukturkalka med precision. När strukturkalken ska spridas och blandas in i matjorden gäller det 

även att väderförhållandena är bra, d v s det ska inte regna, marken ska ha låg fuktighet och hög 

temperatur. Efter skörd i augusti är oftast en lämplig tidpunkt, medan sent på hösten inte är det. Är 

inte förhållandena optimala så är det bättre att vänta till nästa år, än att riskera att inte få någon 

effekt alls. Det är viktigt att blanda in strukturkalken i matjorden ordentligt direkt efter spridning 

(inom ett dygn), genom att köra minst två gånger i olika riktningar. Redskap som ger en jämn och 

effektiv inblandning, t ex kultivator eller tallriksredskap (enbart plöjning eller lätt harvning duger 

inte) bör användas. Nedan sammanfattas punkterna som är viktiga att tänka på: 
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1. Väl fungerande dränering 

2. Lerhalt minst 20 % (markkartering eller lerhaltskartan) http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-

och-markanvandning/markanvandning/jordbruk-skog-och-fiske/lerhaltskartan-digital-akermarkskarta/ 

3. Fältet har haft en lämplig gröda (efter höstskörd av spannmål eller i samband med vallbrott)  

4. Rätt slags kalk 

a. Givan anpassas till lerhalten i matjorden 

b. Bränd (CaO) eller släkt kalk (Ca(OH)2), eventuellt blandad med kalkstensmjöl (CaCO3).  

c. Gips (CaSO4) för jordar med högt pH och vid ekologisk odling 

5. Högre kalkgiva 

a. där strukturen är sämre 

b. vid högre lerhalt 

6. Bra väderförhållanden 

a. Inte vid regn 

b. Låg markfuktighet 

c. Hög marktemperatur 

7. Snabb och ordentlig inblandning av strukturkalken i matjorden 

a. Inom 24 timmar efter spridning 

b. Minst i två riktningar 

c. Jämn inblandning, t ex kultivator eller tallriksredskap (ej plog) 

1.7 Lantbrukarenas erfarenheter 
Strukturkalkningen har kallats en ”vinn-vinn åtgärd”, eftersom om den utförs rätt kan ha både positiv 

effekt för odlingen och miljön (Figur 1). Lantbrukare med praktiska erfarenheter har gett positiv 

respons, då de upplevt att marken har blivit mer lättbrukad som en följd av strukturkalkningen. De 

har ansett det enklare att reda till såbruk på hösten på besvärliga lerjordar, vilket lett till färre 

överfarter och minskad bränsleförbrukning. Strukturkalkningen har för lantbrukarna inneburit minst 

en harvning mindre och ett snabbare vårbruk. Strukturkalkningen har också lett till att jorden torkat 

upp snabbare och jämnare på våren, vilket medfört jämnare mognad för grödan som varit lättare att 

tröska och ibland högre skörd. I praktiken innebär inte strukturkalkning mycket merarbete för 

lantbrukare, de behöver ändå bearbeta jorden efter skörden och kan då passa på att sprida 

strukturkalken. Latbrukarna har möjlighet att få miljöersättning för en del av kostnaden för 

strukturkalkningen, förutom delfinansiering krävs det dock en hel del administration för lantbrukarna 

som redan har mycket att göra. Detta behöver de hjälp med.  

http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/markanvandning/jordbruk-skog-och-fiske/lerhaltskartan-digital-akermarkskarta/
http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/markanvandning/jordbruk-skog-och-fiske/lerhaltskartan-digital-akermarkskarta/
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Figur 1. Effekten av strukturkalkning på brukning, mark och miljön. Markägares praktiska erfarenheter i gröna 

pratbubblor och forskningsresultat i orange ruta och blå pil.  
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2. Utvärdering av finansieringsstöden 

2.1 Möjligt finansieringsstöd 
Strukturkalkning har varit en populär åtgärd främst inom kustnära lerjordsområden och har sedan 

2010 finansierats genom lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-stöd), men sedan 2016 är det även möjligt 

att få ersättning för strukturkalkning inom Landsbygdsprogrammet (LBP). Varken LOVA eller LBP 

investeringsstöd täcker hela kostnaden för strukturkalkning och det går inte att kombinera dessa två 

stöd för samma åtgärd. 

2.1.1 Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) 
LOVA-stöd till lokala vattenvårdsåtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska 

belastningen av näringsämnen, har kunnat sökas via länsstyrelserna sedan 2010. Stöd kan fås för t ex 

strukturkalkning och kalkfilterdiken för att genom en förbättrad markstruktur minska riskerna för 

fosforförluster från åkermark. Kalkfilterdiken är en åtgärd där strukturkalk blandas in i 

återfyllnadsmassorna vid täckdikning. 

• Stödet kan finansiera upp till 50 % av kostnaden för strukturkalkning.  

• Stödet får dock inte sökas av enskilda lantbruksföretagare utan bara av kommuner, 

föreningar och andra sammanslutningar.  

• Stödet täcker egen kostnad, t ex kostnaden att själv mylla ner kalken.  

Eftersom lantbrukarna inte enskilt kan söka LOVA-stöd för strukturkalkning har kommuner, 

Hushållningssällskapet (HS), vattenvårdsförening, LRF-avdelningar, Vattensamverkan, 

Vattenvårdsgrupper, strukturkalksföreningar m fl varit sökande. Kritik har uppkommit mot att 

lantbrukarna blir beroende av andra. 

2.1.2 Landsbygdsprogrammets (LBP) investeringsstöd inom jordbruk 
Efter inträdet i EU började åtgärder mot övergödningen i Sveriges LBP delfinansieras genom EU:s 

landsbygdsfond. Nya åtgärder har införts successivt i LBP. Strukturkalkning tillsammans med 

kalkfilterdiken tillhör de nyaste åtgärderna som tillkom 2016 i nuvarande LBP (2014-2020) och som 

kan sökas inom Investeringar inom ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och 

rennäringsföretag.  

• Stödet finansierar upp till 40 % av kostnaderna för strukturkalkning.  

• Stödet söks individuellt. Alla som har ett jordbruksföretag kan söka stödet.  

• Utgifterna ska uppgå till 100 000 kr och stödbeloppet är maximalt 1 200 000 kr under en 

treårsperiod. 

• Stödet täcker inte egen kostnad utan enbart köpta tjänster, d v s inte kostnaden för att köra 

traktorn själv. 

• Nationella urvalskriterier för investeringen: 

1. Uppfylla nationella miljö- och klimatmål (miljökvalitetsmål, ökad energieffektivitet 

eller bättre djurvälfärd)  

2. Införa nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 

3. Företaget har kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra investeringen 

4. Företaget i behov av stöd för genomförandet 

5. Förbättrar företagets konkurrenskraft 

• Regionala urvalskriterier sätter respektive län, t ex animalieproduktion, ekologisk odling, 

yrkesmässig trädgårdsodling och underrepresentation av jämställdhet och jämlikhet. 



13 
 

LBP investeringsstöd finns i alla län. Budgeten för varje län är olika stor och bestäms enligt en 

fördelningsnyckel. Det finns ingen specifik budget för strukturkalkning i LBP, och det utgår inte 

specifika kriterier för strukturkalkning. Varje län har gjort en regional strategi som bl a beskriver 

vilken typ av projekt de prioriterar för investeringsstöd. Många prioriterar helt andra saker, t ex nya 

djurstallar. Urvalskriterier används för att värdera ansökningarna och jämföra dem med varandra. 

För att en ansökan ska vara med i det fortsatta urvalsarbetet krävs minst 200 poäng nationellt och 

200 poäng regionalt. Exempelvis är de regionala prioriteringarna i Västra Götalands län 

animalieproduktion, ekologisk odling, yrkesmässig trädgårdsodling och underrepresentation av 

jämställdhet och jämlikhet. Inget av dem ger höga poäng till strukturkalkningen.  

2.2 LOVA-stöd som utbetalats för strukturkalkning 2010-2016 
De första åren LOVA-stödet fanns fick inte Länsstyrelserna i norra Sverige ge bidrag till den här typen 

av åtgärder. Förordningen reviderades 2014 så möjligheten har funnits att ge stöd till 

strukturkalkning även norr över. De har dock inte inkommit några ansökningar för strukturkalkning 

där och inte heller i Blekinge, Gotlands, Jönköpings eller Kronobergs län. I allmänhet har 

Länsstyrelserna prioriterat att strukturkalka kustnära arealer när LOVA-stöden delats ut. Tabell 1 

visar hur mycket LOVA-stöd som betalats ut för strukturkalkning mellan 2010 och 2016 samt vilken 

areal som strukturkalkats. Om LOVA-projektet pågått under flera år har hela arealen satts under 

startåret, eftersom endast totalareal rapporterats och inte hur mycket som kalkats varje år.  

Tabell 1. Areal (ha) som strukturkalkats i respektive län med LOVA-stödet (Mkr) under 2010-2016. Totalareal 

och stöd för fleråriga projekt redovisas för projektets startår. Ingen strukturkalkning har skett i AC, BD, F, G, I, K, 

W, X, Y eller Z län.  

Län 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt ha&Mkr/år 

AB   946 
2,1 

1242 
2,1 

 2757 
5,3 

279 
0,6 

5224 ha 
10,2 Mkr 

1306 
2,5 

C  1023 
1,6 

689 
1,1 

 1778 
3,0 

1046 
1,5 

844 
1,5 

5380 ha 
8,8 Mkr 

1076 
1,8 

D 1291 
3,6 

864 
2,1 

 1750 
4,6 

 1833 
3,1 

1434 
1,9 

7171 ha 
15,3 Mkr 

1434 
3,1 

E 600  
2,5  

574 
1,7 

1624  
3,7 

 1715 
 4,3 

1088 
 2,7 

1142 
 2,8 

6742 ha 
17,8 Mkr 

1124 
3,0 

H  600 
1,5 

   360 
0,9 

75 
0,2 

1035 ha 
2,6 Mkr 

345 
0,9 

M     585 
1,4 

340 
1,8 

1091 
3,5 

2016 ha 
  6,7 Mkr 

672 
2,2 

N   49 
0,08 

  31 
0,06 

 80 ha 
0,1 MKr 

40 
0,1 

O 2000 
3,1 

16 
0,03 

  638 
1,2 

1429 
2,8 

1491 
2,8 

5574 ha 
9,9 Mkr 

1115 
2,0 

S  200 
0,78 

19 
0,05 

  1200 
2,0 

 1419 Ha 
2,85 Mkr 

473 
0,9 

T  35 
0,04 

  177 
0,24 

142 
0,28 

98 
0,16 

620 ha 
0,69 MKr 

155 
0,2 

U 1249 
1,1 

1453 
1,5 

1295 
1,5 

13 
0,003 

1089 
1,7 

1127 
1,6 

612 
1,2 

 

6837 ha 
8,52 Mkr 

977 
1,2 

Totalt 5140 ha 
10,3 Mkr 

4764 ha 
9,3 Mkr 

4621 ha 
8,5 Mkr 

3005 ha 
6,7 Mkr 

5982 ha 
11,8 Mkr 

11353 ha 
20,8 Mkr 

7066 ha 
14,7 Mkr 

41 931 ha 
81,8 Mkr 

5 990 
11,9 
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2.2.1 Har varit stort tryck på LOVA-stödet för strukturkalkning 
Totalt har nästan 82 miljoner kr i LOVA-stöd betalats ut för strukturkalkning under 2010-2016, med 

en takt på ca 7-20 miljoner kr per år (Tabell 1).  Efter att LOVA-förordningen reviderats under 2014 är 

bidraget avsett att vara en permanent årlig förstärkning på 75 miljoner kr för LOVA-projekt. 

Strukturkalkningstakten har varit högre efter revideringen och var som högst 2015 då ungefär 21 

miljoner kronor utbetalades i LOVA-stöd för strukturkalkning. Några län påpekar att det var färre 

ansökningar 2016. Dessa medel fryses dock inne och kan således inte utnyttjas kommande år, utan 

de går tillbaka till Vattenmyndigheten.  

2.2.2 Areal som strukturkalkats med LOVA-stöd 
Totalt har 41 930 ha åkermark strukturkalkats i Sverige med LOVA-stöd under 2010-2016, med en 

genomsnittlig areal på 5 990 ha per år (Tabell 1). Störst areal har strukturkalkats i Södermanlands län 

där totalt över 7 000 ha har kalkats, i genomsnitt 1 400 ha per år (Tabell 1). Stora arealer har även 

kalkats i övriga kustnära lerområden, Västmanlands, Stockholms, Upplands, Östergötlands och Västra 

Götalands län, som strukturkalkat mellan 5000 och 7000 ha med en genomsnittlig takt på över 1000 

ha per år. 

2.2.3 Varierande storlek på LOVA-projekten 
Även om totala strukturkalkningsarealen 2016 var lägre än 2015, då störst areal kalkades (11 350 ha), 

var det högre än övriga år. I vissa län låg det på samma nivå som året innan, medan det minskat 

drastiskt eller nästan fördubblats i ett annat (Tabell 2). I Skåne län började inte strukturkalkningen 

förrän 2014, men den har fördubblats till 2016. Projekten i Skåne län har varit få, men stora, som i 

genomsnitt strukturkalkat 500 ha per projekt (Figur 2). Skåne har generellt många stora gårdar och 

Hushållningssällskapet har samordnat stora projekt. I Västra Götaland drar 

Strukturkalkningsföretaget upp medelarealen till 400 ha/projekt. I Örebro län har Hjälmarens 

Vattenvårdsförbund haft många små projekt, i snitt kalkades endast 13 ha åkermark per projekt.  

I Stockholms, Uppsala och Västmanlands län har mindre areal strukturkalkats 2016 jämfört med 

2015. Det var inte enbart p g a färre projekt, då endast Stockholms län hade färre (två jämfört med 

sju). Däremot har projekten 2016 i dessa län strukturkalkat en mindre areal än genomsnittet för alla 

år (Figur 2). Alla projekten har varit mindre än 200 ha/projekt, medan övriga år har det funnits några 

projekt som kalkat mer än 300 ha, eller något över 500 ha och upp till 1000 ha. Det verkar som 

avsaknaden av större projekt 2016 är en anledning till lägre strukturkalkad areal i Stockholms, 

Uppsala, och Västmanlands län det året. I Uppsala län var det lägre areal, men samma stödmängd 

som betalades ut (Tabell 2). I Södermanlands län var det i princip tvärt om, det var fler projekt, men 

en betydligt större minskning av ersättningen än arealen.  

 
Figur 2. Genomsnittlig strukturkalkad areal (ha/LOVA-projekt) för alla år och för 2016 i respektive län, antalet 

projekt visas över stapeln. 
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2.2.4 Högt ansökningstryck sänkte ersättningsgraden 
Intresset för strukturkalkning har varit stort, men LOVA-anslagen är begränsade så pengarna har inte 

alltid räckt till alla. Några län började därför 2015 sänka ersättningen från 50 % till 40 % av kostnaden 

för strukturkalkning för att kunna ge bidrag åt fler projekt. Det ansågs befogat att ge något lägre 

bidragsdel för strukturkalkning eftersom strukturkalkningen även gynnar lantbrukaren (vinn-vinn). 

Skåne är nog det enda länet där ersättningsgraden istället ökat, från 35-40 % 2014-2015 till 50 % 

2016. Västmanlands län verkar generellt betalat ut en lägre andel LOVA-stöd. I jämförelse med 

Östergötlands län som nästan kalkat lika stor areal som Västmanlands län, så har dubbelt så mycket i 

LOVA-stöd betalats ut i Östergötland (Tabell 1). För att inte riskera att detta minskar 

ansökningstrycket i framtiden bör budgeten för strukturkalkning ökas.  

2.2.5 Stor andel arrenden minskar intresset för åtgärder  
I Stockholms län är merparten av LOVA-projekten från södra delen av länet. En anledning kan vara 

större andel arrenden i norra delen. Eftersom arrendatorerna är obenägna att göra några 

investeringar på lång sikt, bromsar detta strukturkalkningen. En annan kan vara att lantbrukarna som 

redan strukturkalkat har gett positiv respons och fler ansökningar kommer från närliggande gårdar. 

De är redan övertygade om effekten och söker det bidrag de kan få. För att initiera mer 

strukturkalkning i norra delen där inställningen varit mer motvillig, behöver troligen lantbrukarna ta 

del av de goda erfarenheterna och kanske skulle ersättningsgrader behöva höjas.  

2.2.5 Lång tid innan besked om projekten beviljats 
När det har varit stort ansökningstryck har det tagit tid innan projektsökande fått svar om LOVA-

ansökan beviljats eller inte. Eftersom det kan ta upp till åtta veckor att tillverka och transportera 

kalken, måste svar ges i god tid på våren för att kalkningen ska hinna beställas för att sedan spridas 

och brukas ned under optimala förhållanden. Det är endast under en kort period efter skörd som det 

ska passas in och då behöver det finnas infrastruktur till det. Ges svaren sent är det stor risk att 

vädret blir sämre och strukturkalkningen förskjuts till ett annat år och därmed minskar åtgärdstakten. 

Att försöka få in fler projekt genom att förlänga sista ansökningsdag från sista november till februari 

när ansökningstrycket är lågt, är en god idé så länge svar ges i tid.  

2.2.6 Effektivisera rapportering med blockkartor 
Länsstyrelserna har blockkartor som visar vilka fält som strukturkalkats. De är dock inte 

sammanställda på ett bra sätt i alla län. En anledning har varit svårigheter med att få insamlade 

shape-filer med blockdata att fungera. I Stockholms län har de istället för att samla in shape-filer, 

börjat begära en enkel lista med blocknummer och antal hektar som strukturkalkats i respektive 

block som de själva för in i GIS. Förhoppningsvis kommer redovisningen förbättras och Länsstyrelsens 

arbete effektiviseras. Handläggarna har lite tid för arbetet med LOVA-stödet och behöver enklare 

system, t ex möjlighet att samköra med någon rapportering till jordbruksverket. Denna 

effektivisering skulle kanske kunna bidra till snabbare beslutssvar från handläggaren. Bättre uppsikt 

var det redan strukturkalkats, öppnar dessutom upp för riktade informationsinsatser på lokal nivå 

som skulle kunna öka åtgärdstakten.  

2.3 Få sökt investeringsstöd för strukturkalkning i LBP pga urvalskriterierna 
Sedan 2016 finns det som ovan nämnts möjlighet att få stöd för strukturkalkning genom 

investeringsstödet i LBP, men hittills är det få som sökt för strukturkalkning. Någon enstaka ansökan 

finns i Dalarnas, Norrbottens, Skåne, Stockholms och Västmanlands län. De flesta projekten har 

strukturkalkning endast som en del av de investeringar de sökt för, t ex söker lantbrukarna för att 

bygga växthus, ordna bevattning och strukturkalka i samma projekt. Detta kan bero på att sökande i 

nuläget konkurrerar med samtliga investeringar för att stärka konkurrenskraft inom lantbruket och 
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att minimibeloppet är högt.  För att komma upp i 100 000 kr i köpta tjänster innebär det att 

lantbrukaren behöver strukturkalka ungefär 200 ha (baserat på en kostnad på 5000 kr/ha), om hen 

tänkt bruka ned själv. Det är dock möjligt att söka över t ex en treårsperiod, vilket innebär att allt inte 

behöver strukturkalkas samma år. Urvalskriterierna i poängsystemet är dessutom ofördelaktiga ur 

strukturkalkningssynpunkt. Sett till kriterierna i Västra Götalands län, så finns i dagsläget ingen 

kalkprodukt för ekologisk odling och resterande prioriteringar (animalieproduktion, trädgårdsodling 

eller könsfördelning) gynnar inte heller strukturkalkningen. Jordbruksverket har i höst påbörjat en 

utredning av varför söktrycket varit lågt och planerar för hur strukturkalkningen kan hanteras bättre. 

Jordbruksverket har levererat förslag på förändringar av stödet i regeringsuppdrag som skulle 

innebära en ökad och öronmärkt budget för investeringsstödet till strukturkalkning (Jordbruksverket 

2016). En öronmärkt budget för strukturkalkning skulle innebära att ansökningarna kan prioriteras 

tydligare utifrån miljöeffekten med hjälp av urvalskriterier som anpassats specifikt för åtgärden, samt 

att resurser kan fördelas mellan länen med fokus på behov av strukturkalkning. I nuläget tas inte 

information om strukturkalkning med LBP in på blocknivå, utan bara koordinater, eftersom det är ett 

investeringsstöd. Som nämnts tidigare vore det även önskvärt med en överblick om var 

strukturkalkning skett, oavsett finansiering. 

2.4 Åtgärdsprojekt med andra finansiärer för strukturkalkning 
Det finns även arealer som strukturkalkats med andra medel, exempelvis har olika åtgärdsprojekt 

genomfört strukturkalning bland andra fosforåtgärder. Några av dem är: BalticSea2020:s projekt 

Levande kust (42 ha), Greppa Fosforns pilotområde U8 som finansierades av Vattenmyndigheten 

(325 ha) och pilotområde E23 (270 ha) via LRF/WWF-projektet med finansiering från Havs och vatten 

myndigheten (HaV) och ProjectBorn vid Bornsjön (360 ha) som finansierades av Stockholm Vatten 

och NEFCO (Geranmayeh 2017). Det finns fler åtgärdsprojekt som strukturkalkat, men dessa arealer 

med andra finansiärer finns inte sammanställda någonstans. I HaV:s Projektkatalog 

(projektkatalog.havochvatten.se) har alla län lagt in genomförda och ibland pågående projekt som 

helt eller delvis finansierats av havs- och vattenmiljöanslaget. Det går att få ut 

strukturkalkningsprojekt i olika län eller kommuner. Informationen varierar dock, ibland står det hur 

stora arealer och vilka givor som planerats att strukturkalka och genomförts, men inte alltid. Här 

finns en potential att kunna se vad de pågår för projekt och var det skett strukturkalkning 

tillsammans med kontaktuppgifter för utbyte av erfarenheter. Det vore önskvärt att kunna ta ut 

uppgifterna i tabellformat för lättare hantering.  
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3. Strukturkalkningens åtgärdspotential 
Vid Vattenmyndighetens beräkning av potentiell areal för strukturkalkning användes SGU:s 

jordartskarta som hade en grov upplösning i vissa delar av landet (1:100 000), vilket innebär att 

uppskattningen av åtgärdsutrymmet blev osäkert på vattenförekomstnivå (Gyllström m fl 2016). 

Gränsen för lerjord sattes på >15 % ler, eftersom det var den indelning som kunde göras med den 

rådande jordartskartan.  

3.1 Uppskattning av areal med olika lerhalt med nya digitala åkermarkskartan 
Sedan 2016 har SGU en ny digital åkermarkskarta, lerhaltskartan (Söderström & Piikki, 2016). Den har 

här använts för att med förbättrat underlag för att bedöma den totala potentiella arealen som skulle 

kunna strukturkalkas. Den digitala åkermarkskartan har beräknat lerhalten i intervall med 5 % ler, 

med en upplösning på 50 m x 50 m. Den nya kartan baseras på tätare mätning av lerhalten i 

matjorden än SGU:s gamla jordartskarta. Med hjälp av den nya kartan har totala arealen med olika 

lerhalter i respektive län i södra och Mellansverige uppskattats för år 2015. Arealen innefattar dock 

inte bara åkermark, utan även beten, trädgårdar m m i blockkartan. I ett försök att få fram 

åkerarealen har arealen betesmark 2015 från SCB:s årliga statistik över åkermarkens användning 

använts för att exkludera betesmarken (SCB, 2016). Den totala arealen betesmark i varje län 

subtraherades från den totala arealen i varje län från den nya digitala åkermarkskartan (Digital arable 

Soil Map of Sweden; DSMS). Den totala arealen ”DSMS åker” för respektive län dividerades sedan 

med ”DSMS tot” för respektive län. Efter det användes procentsatsen till att uppskatta DSMS åker för 

respektive lerhalt i varje län.  

DSMStot – SCBbete = DSMSåker   

DSMSåker/DSMStot = DSMSåker% 

DSMSåker% x DSMStot_lerhalt = DSMSåker_lerhalt 

Det är svårt att sätta en gräns för vilken lerhalt som är lämplig för strukturkalkning, då flera faktorer 

påverkar vilken effekt strukturkalkningen ger (se avsnitt 1.2). Som nämndes ovan är en grov 

uppskattning att strukturkalkning ger god effekt på lerjordar med >30 % ler, men >20 % ler kan 

troligen också ge effekt beroende på vilka lermineral det är (Kerstin Berglund muntligt). Den 

uppskattade åkerarealen för DSMS med lerhalterna >30 % ler, 20-30 % ler och 15-20 % ler redovisas 

därmed i Tabell 2. Lerhalt 15-20 % togs med för jämförelse med gränsen för leror med den gamla 

jordartskartan (>15 % ler).   

Baserat på den nya högupplösta lerhaltskartan (DSMS) uppskattas drygt 600 000 ha åkermark ha en 

lerhalt >30 % ler och ha potential för strukturkalkning i södra och Mellansverige (Tabell 2). Totala 

arealen åkermark med lerhalt mellan 20 och 30 % ler uppskattas till ungefär 400 000 ha. 

Lermineralogin i Skåne gör rimligen att effekten av strukturkalkning blir mindre än i övriga områden 

med illitleror. Om Skåne därför exkluderas finns det uppskattningsvis 937 000 ha åkermark som har 

en lerhalt som överstiger 20 % och därmed har god potential för strukturkalkning. Inom AB, C, D och 

U län har ungefär 80 % av arealen >30 % ler, vilket innebär att lerhaltsgränsens placering inte har lika 

stor inverkan på den potentiella arealen i dessa områden. I E, H och T motsvarar det drygt hälften av 

åkerarealen. I övriga län får gränsdragningen störst inverkan, då betydligt större areal har en lerhalt 

mellan 20-30 % ler än >30 % ler.   
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Tabell 2. Areal åkermark (ha) med olika lerhalt i matjorden i respektive län upp till Gävleborgs län. Arealen är 

uppskattad med den digitala åkermarkskartan, DSMS (Söderström & Piikki, 2016), exklusive betesmarken från 

SCB:s årliga statistik över åkermarkens användning. Totala potentiella arealen kvar att kalka (ha) motsvarar 

areal med >30 % ler där areal som redan kalkats med LOVA-stöd 2010-2016 exkluderats. Totala kostnaden att 

kalka kvarvarande potentiella areal med >30 % och totala arealen med 20-30 % respektive 15-20 % ler baseras 

på samma kostnad (5870 kr/ha) som Vattenmyndigheten räknar med (Gyllström m fl 2016). 

Län  Areal (Tha) Areal kvar (Tha) Totalkostnad (Mkr) 
  >30 % 20-30 % 15-20 %      >30 % >30 %     20-30 % 15-20 % 

AB Stockholms 62 15 6 57   336    91     35 
C Uppsala 106 30 8 101   592   178    44  
D Södermanlands 94 21 5 87    508      124       29  
E Östergötlands 87 55 22 80   470   320       130  
F Jönköpings 0,3 2 4 0,3      2        11        25  
G Kronobergs 0 0,1 1 0        0       1       6  
H Kalmar 8 8 12 7      44    46       73  
I Gotland 0,4 7 21 0,4 2   40       123  
K Blekinge 0,1 2 3 0,1      1 10 17  
M Skåne 17 55 93 15      88     325     547  
N Halland 6 20 20 6       36        116  62  
O Västra Götaland 90 145 51 84    496 848  300  
T Örebro 33 30 13 33    192   178        79  
U Västmanlands 98 17 3 91    533 100        21  
Totalt  603 407 254 562    3 299       2 388      1 490 
 

3.1.1 Större potentiell areal uppskattad med nya lerhaltskartan 
Maximal potentiell areal med lerhalt >15 % uppskattat av Vattenmyndigheten med SGU:s gamla 

jordartskarta är 670 000 ha (Tabell 3), då Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt exkluderas 

(Gyllström m fl 2016). Det är nästan samma potentiella areal med en lerhalt >30 % och bara hälften 

av >15 % (1 263 000 ha) uppskattad med den nya lerhaltskartan DSMS (Tabell 3). Tätare mätningar av 

lerhalten med DSMS kan vara en orsak till den stora skillnaden i areal. Uppskattningen av DSMS åker 

som här endast gjorts med exkludering av total areal betesmark per län och inte blockvis är väldigt 

grov, men ansågs tillräcklig för uppskattningen av totala potentiella arealen. För vidare arbete på 

vattenförekomstnivå bör en utförligare uppskattning göras genom exkludering av block som inte är 

åkermark (betesmark etc) från GIS-skiktet. Möjligtvis kan även stora arealer med en lerhalt runt 20 % 

påverka skillnaden i uppskattad areal. Vattenmyndigheten har även gjort prioriteringar baserat på att 

uppnå god ekologisk status i sjöar och vattendrag och därefter uppskattat att det är lämpligt att 

strukturkalka 500 000 ha i Sverige (Vattenmyndigheterna i samverkan 2014).  

Tabell 3. Uppskattning av maximal potentiell areal för strukturkalkning med olika lerhalt baserat på den nya 

digitala lerhaltskartan (DSMS) i södra och Mellansverige, jämförs med Vattenmyndighetens data (Gyllström m fl 

2016) med SGU:s gamla jordartskarta > 15 % ler (exkl. Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt) och redan 

kalkad areal med LOVA. Kostnaden för strukturkalkning är samma som Vattenmyndigheten använder 5870 

kr/ha (*även för redan kalkad areal). LOVA-stöd är den faktiska summan för kalkad areal med antagen stödnivå 

på 40 % för de potentiella arealerna. Reduktionseffekten antas vara 30 % och fosforläckaget 0,7 kg/ha, år.  

 Lerhalt (%) Areal 
(Tha) 

Totalkostnad 
(Mkr) 

LOVA-stöd 
(Mkr) 

Reduktion 
(ton P/år) 

Redan kalkat med LOVA - 42 240* 82 10 
Nya lerhaltskartan, DSMS >30 600 3 540 1 420 130 
 20-30 410 2 390 960 90 
 15-20 250 1 490 600 50 
SGU:s gamla karta >15 670 3 950 1 580 140 
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3.2 Kostnad för strukturkalkning av all potentiell areal 
Kostnaden för strukturkalkning inom olika åtgärdsprojekt har varierat mellan 4 300 och 5 000 kr/ha 

beroende på kalkgiva. I Svärtaåprojektet och Levande kust strukturkalkades med en dos på 6-6,6 

ton/ha för en kostnad runt 4 400 kr (Brink m fl 2013; Rydin & Kumblad, 2017). En högre kalkgiva på 7 

ton/ha som användes i Greppa Fosforn kostade uppskattningsvis 5 000 kr/ha (Berglund & Blomqvist 

2015). Vattenmyndigheten har räknat att strukturkalkningen kostar 5 870 kr/ha, baserat på en 

spridning av 8 ton kalk/ha till priset av 605 kr/ton och 1 030 kr/ha för nedbrukning (Gyllström m fl 

2016). Eftersom strukturkalkningspriset har stigit används samma kostnad som Vattenmyndigheten i 

den här rapporten och ingen hänsyn har tagits till olika givor för olika lerhalter.  

Den största arealen som redan strukturkalkats har finansierats via LOVA-stöd, medan en liten andel 

kalkats med medel från LBP eller andra finansiärer som inte finns sammanställda och därför inte har 

använts i följande beräkningar. Totalt har 82 miljoner kr betalats ut med LOVA-stöd för 

strukturkalkning av 41 900 ha åkermark under 2010-2016 (Tabell 1). Om den redan kalkade arealen 

med LOVA-stöd dras bort från den uppskattade totala arealen lerjord med >30 % ler, återstår totalt 

562 000 ha lerjord i södra och Mellansverige (Tabell 2). Den totala arealen lerjord motsvara all areal 

som potentiellt kan strukturkalkas, ingen hänsyn har tagits till strukturen. Alla lerjordar behöver inte 

strukturkalkas och effekten på fosforläckaget är troligen mindre i delar av Skåne. Kostnaden för att 

strukturkalka all potentiell areal lerjord (>30 % ler) skulle vara 3 300 miljoner kr, vilket innebär ett 

behov av LOVA-stöd (40 % av totalkostnaden) på 1 320 miljoner kr. Om även arealen med 20-30 % ler 

ska strukturkalkas krävs ytterligare 2 390 miljoner kronor (Tabell 3), vilket motsvarar 960 miljoner i 

LOVA-stöd.  

3.3 Åtgärdseffekt för strukturkalkning av all potentiell areal 
Effekten av strukturkalken varierar och det gör även hur lång tid effekten varar. God effekt har 

beräknats vara upp till 10 år och därefter kan ny strukturkalkning behöva utföras (Weppling m fl 

1995). Åtgärden kan minska fosforläckaget med upp till 50 % (Svanbäck m fl 2014; Ulén & Etana 

2014; Stjernman Forsberg m fl 2013), men varierar troligen med lerhalten. Vattenmyndigheten har 

räknat med en reduktionseffekt på 30 % (Gyllström m fl 2016), och utifrån de få resultat som finns 

bedöms det verka hyfsat rimligt. Även i dessa beräkningar används ett antagande att 

fosforförlusterna uppskattas minska med 30 %, oavsett lerhalt. Läckaget av fosfor varierar mycket 

beroende på bl a jordart, nederbörd och markstruktur. Här görs det grova antagandet att 

medelläckaget uppskattas vara 0,7 kg fosfor/ha och år för alla lerhalter, baserat på det 

genomsnittliga läckaget från Vattenmyndighetens effektberäkningar. Genom att strukturkalka all 

uppskattad återstående areal åkermark där lerhalten överstiger 30 % (562 000 ha), skulle 

fosforförlusterna från den åkerarealen minska med 120 ton/år (Tabell 3). Vid kalkning av den 

uppskattade totala arealen med lerhalt på 20-30 % ler, skulle ytterligare 90 ton fosfor/år reduceras.  

3.4 Åtgärdstakten behöver ökas 
Med den genomsnittliga åtgärdstakten med LOVA-stöd för åren 2010-2016 har nästan 6 000 ha 

strukturkalkats per år, men 2015 strukturkalkades över 11 000 ha per år (tabell 1). Med samma 

åtgärdstakt som 2015 skulle det ta 50 år att strukturkalka all återstående åkermark (560 000 ha) med 

en lerhalt som överstiger 30 %. Detta är givetvis alldeles för lång tid eftersom strukturkalkens effekt 

antas vara i upptill 10 år. Det skulle dessutom innebära att det snart är dags att på nytt strukturkalka 

fält som kalkades 2010 när LOVA-stöden började ges ut. Strukturkalkningstakten behöver därför 

ökas, speciellt eftersom det i praktiken finns få andra effektiva fosforåtgärder för dränerade lerjordar 

med stor partikeltransport. Om effekten antas vara i 10 år, bör 56 000 ha kalkas årligen för full 

reduktionspotential, vilket skulle kosta 330 miljoner kronor/år (5870 kr/ha). För att strukturkalkning 

ska genomföras i större skala, behövs flera insatser under lång tid.   
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4. Vad krävs för att strukturkalkning ska genomföras i stor skala? 

4.1 Stor potential behöver riktade insatser och ökad åtgärdstakt 
Enligt vattenmyndigheten tillhör strukturkalkning tillsammans med anpassade skyddszoner och 

fosfordammar de mest kostnadseffektiva åtgärderna som även har en stor åtgärdspotential, och 

därmed bör genomföras i stor omfattning (Gyllström m fl 2016). Strukturkalkningen har stor 

potential att genomföras i stor skala, eftersom det har varit ett stort intresse inom LOVA-projekt och 

andra åtgärdsprojekt som Greppa Fosforn och Svärtaåprojektet (Geranmayeh 2017). Det stora 

intresset kommer förmodligen från att strukturkalkning generellt uppfattas som ekonomiskt 

gynnsamt för markägaren och som en miljövinst för kommunen. Enligt Greppa Fosforn ansågs 

strukturkalkning lätt att kommunicera och är en av de åtgärder som kommit igång lättast när 

delfinansiering erbjudits (Malgeryd m fl 2015). Strukturkalkningen har prioriterats av Länsstyrelser i 

kustnära län med mycket lerjordar. Strukturkalkad areal har varierat både mellan länen och olika år. 

De senaste tre åren har större areal åkermark kalkats än genomsnittet (5 800 ha/år), varav störst 

areal strukturkalkades 2015. I vissa län strukturkalkades samma areal 2016 som året innan, medan 

det minskat drastiskt eller nästan fördubblats i ett annat. Avsaknaden av projekt som kalkar mer än 

200 ha har minskat arealen 2016 jämfört med 2015. Stora nationella (t ex Greppa Fosforn) och vissa 

regionala åtgärdsprojekt har avslutats och därmed har en viktig drivkraft försvunnit. Flera faktorer 

påverkar troligen; sänkt ersättningsnivå, ineffektiv handläggning, mycket egenadministration samt 

att olika åtgärder och projekt prioriteras olika mellan olika år på Länsstyrelserna. Då det återstår 

stora arealer som potentiellt behöver strukturkalkas behövs det fler riktade insatser under lång tid 

för att öka åtgärdstakten. 

4.2 Långsiktighet i åtgärdsarbetet anpassat till markägarens tid 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att strukturkalka alla år. Ibland är vädrets makter inte 

med oss och då får strukturkalkningen skjutas upp till ett annat år. Dessutom måste det finnas 

infrastruktur som klarar av att sprida kalken. Lantbrukarna kan ha svårigheter att finna tid till 

åtgärdsarbetet, speciellt eftersom åtgärdssäsongen helt eller delvis sammanfaller med 

odlingssäsongen. Långsiktighet behövs för att kunna anpassa åtgärdsarbetet till markägarens tid, 

växtföljd och årets väder.  

4.3 Behöver en drivkraft och positiva erfarenheter från andra markägare 
Lantbrukarna arbetar redan långa dagar, det behövs en kick för att komma igång med åtgärder, en 

drivkraft som motiverar och visar på bra erfarenheter från andra lantbrukare. Bästa sättet att 

motivera ointresserade lantbrukare är nog att ta del av erfarenheter från andra markägare. Riktade 

insatser med informationsutskick och träffar där markägare berättar om deras erfarenhet om 

strukturkalkning behövs för att nå fler. Lantbrukarna behöver motiveras utifrån deras egna 

perspektiv, inte genom att bara fokusera på miljön. För lantbrukaren är marken dyrbar och med 

strukturkalkning kan markstrukturen förbättras, lättare att bruka och kanske ge högre skörd, 

samtidigt som fosforläckagen minskar.  

4.4 Arrendeproblematiken 
Stor andel arrenden i områden hämmar strukturkalkningen, då en arrendator ogärna vill göra 

långsiktiga investeringar. I gällande arrendelag har jordägaren få rättigheter medan arrendatorn har 

rätt att själv välja odlingssätt och brukningsmetoder, så länge det sker enligt god sed. Markägaren 

kan visserligen ställa krav i arrendekontrakten, men ofta kan det vara svårt att hitta en bra 

arrendator. För att öka strukturkalkningen på utarrenderade marker behövs därför troligen höjd 

ersättning. 
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4.5 Hjälp med det administrativa 
Troligen räcker en bidragsnivå på 40-50 % för att få ganska många lantbrukare att strukturkalka. 

Däremot drar sig nog många för det administrativa krånglet med att gå samman och söka pengar etc. 

Eftersom lantbrukarna redan har väldigt mycket att göra och då strukturkalkningen är 

väderberoende, används förmodligen stöden mer effektivt om bidraget till strukturkalkning kan 

göras mera flexibelt, men med mindre administration för den enskilde lantbrukaren. Möjligheten att 

strukturkalka oberoende av andra, väger troligen inte upp den ökade administrationen jämfört med 

LOVA-stödet som uppstår för lantbrukaren som söker för strukturkalkning i dagens investeringsstöd i 

LBP. Vattenråd har också påpekat att det är mycket administration inom LOVA, då har nog 

kommunen större utrymme för att täcka administrationen och har dessutom förutsättningar att ta 

ett helhetsgrepp om åtgärdsarbetet och samordna flera andra åtgärder samtidigt i området. 

Åtgärdstakten kan troligen ökas om LOVA-stödet söks för större områden, som möjliggör att pengar 

kan flyttas från ett område till ett annat om förutsättningarna inte är det rätta. I Västra Götaland har 

det bildats en strukturkalkningsförening för hela länet som sköter det administrativa, söker pengar, 

samordnar transporter etc. Förutom att underlätta och ge mer tid till den enskilde markägaren, 

skapar det även en gemenskap och en naturlig plattform där erfarenheter kan delas och få råd om 

vad som är viktigt att tänka på för en bra effekt av strukturkalkningen. Om större mängder 

strukturkalk inhandlas kan det dessutom innebära ett bättre pris.  

4.6 Effektivisera LOVA-stödet 
Det gäller att använda stöden och göra Länsstyrelsens arbete mer effektivt. Det har gått åt mycket tid 

för handläggarna att ta reda på var strukturkalkningen skett i vissa län. En samkörning med 

rapporteringen till jordbruksverkets blockdatabas skulle kanske effektivisera systemet. 

Projektsökande behöver få snabbare svar om beslutet, redan på våren för att öka möjligheten att 

hinna med strukturkalkningen under den korta perioden med lämpliga förhållanden. 

Strukturkalkningstakten kan ökas om blockkartorna kan användas på lokalnivå för att se var 

strukturkalkning redan skett och var det behöver göras.  

4.7 Behöver öronmärkt budget för strukturkalkning (specifika urvalskriterier) i LBP:s 

investeringsstöd 
Det är bra att stöden i LBP och LOVA kompletterar varandra, då LBP möjliggör för enskilda 

lantbrukare från icke kustnära län att söka stöd. Förutom att sökande av stöd för strukturkalkning i 

investeringsstödet i LBP innebär det väldigt stor administration för den enskilda lantbrukaren, och 

det blir orimligt att konkurrera med övriga investeringar inom lantbruket. Jordbruksverket förslag 

med en ökad och öronmärkt budget för strukturkalkning bör genomföras, eftersom det skulle 

innebära att urvalskriterierna anpassas till strukturkalkning och att resurser kan fördelas mellan län 

där det finns stort behov för strukturkalkning. Det är även olika regionala prioriteringar av LOVA-

projekten och en nationell prioritering av strukturkalkning bör ske baserad på befintlig kunskap och 

med fortsatt kunskap om långsiktigheten. 

4.8 Underlag för strukturkalkning på rätt plats och i rätt ordning 
Görs strukturkalkningen vid fel förhållanden eller i fel ordning kan effekten utebli helt. 

Strukturkalkning förutsätter att dräneringen är god, vilket innebär att det även behöver prioriteras 

att åtgärda dålig dränering (gärna med kalkfilterdiken) inom LOVA-projekten. En mycket lokal 

anpassning av dessa tre åtgärder till variationen i lerhalten och dräneringsbehovet i olika delar av ett 

fält kan vara viktig för ett bra resultat (Ulén m fl 2017 och 2018). Detta gör att behovet av stöd från 

en erfaren rådgivare blir än viktigare och att åtgärdsarbetet måste ske långsiktigt. Greppa näringen 

ger gratis rådgivning till medlemmar. Markkarteringen är ett viktigt underlag för strukturkalkningen, 
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så dosen kan anpassas till lerhalten på fältet. Det går även att ta hjälp av SGU:s lerhaltskarta som 

täcker jordbruksmark i Sverige upp till och med Gävleborgs län (se länk i kapitel 1.6). Det krävs även 

långsiktig uppföljning av strukturkalkningens effekt för jordar med olika fosforstatus och lerhalter.   

4.9 Underlag för riktat åtgärdsarbete 
Med bättre sammanställning av blockdata med kalkad areal (med medel från både LOVA och LBP), 

har Länsstyrelsen möjlighet att rikta insatser tillsammans med Greppa näringen och andra aktörer. 

Dessutom behöver HaV:s Projektkatalog uppdateras med strukturkalkade arealer och informationen 

göras mer tillgänglig genom att möjliggöra uttag i tabellformat. Det borde också finnas möjlighet att 

samla ihop informationen om strukturkalkning som skett med övrig finansiering. En 

vattensamordnare som har helhetsgrepp på området bör kunna ta hjälp av befintliga lokala underlag 

för att strukturkalka med precision.  

4.10 Strukturkalkning inte tillåtet inom ekologisk odling 
Strukturkalkning är inte i dagsläget godkänt av EU att användas inom ekologisk odling. 2015 var det 

15 % av åkerarealen som odlades ekologiskt i Sverige, vilket motsvarar över 350 000 ha när 

betesmarken exkluderats. Inom vissa avrinningsområden kan det vara en stor andel ekologisk odling 

som därmed satt stopp för strukturkalkningen, t ex inom Svärtaåns avrinningsområde var de 25 % av 

lantbrukarna som odlade ekologiskt (Brink m fl 2013). Som nämndes ovan pågår i dagsläget försök på 

SLU som undersöker en slaggprodukts lämplighet som strukturkalkningsmedel, men fler försök som 

utvärderar även andra alternativ behövs. Då det inte är KRAV utan EU-regler som underkänner eller 

godkänner användning av strukturkalk inom ekologisk odling, har Jordbruksverket skickat en ansökan 

till EU i försök att få strukturkalken godkänd inom ekologisk odling.  
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5. Slutsatser 
Följande slutsatser om strukturkalkningen kan dras från denna utvärdering: 

• Åtgärdspotentialen för åkermark med > 15 % ler uppskattas vara ungefär dubbelt så stor 

(1260 Tha) med nya lerhaltskartan, DSMS, jämfört med SGU:s gamla karta som 

Vattenmyndigheterna utgått ifrån (670 Tha). Den nya lerhaltskartan bör därför användas för 

specificering av olika lerhalter på vattenförekomstnivå.  

• Om all åkermark med en lerhalt över 20 % (1010 Tha) skulle strukturkalkas, skulle det 

innebära en total kostnad närmare 6 miljarder kronor. Detta skulle uppskattningsvis minska 

fosforläckaget med omkring 220 ton P/år.  

• Om strukturkalkningens effekt antas hålla i ca 10 år skulle den totala reningskostnaden 

uppgå till ca 2700 kr/kg P. Förutsatt att ett LOVA-stöd på 40 % räcker (2,4 miljarder kr) för att 

motivera samtliga lantbrukare till åtgärd, blir reningskostnaden för LOVA-medlen drygt 1000 

kr/kg P. 

• Åtgärdstakten har hittills som mest varit 11 350 ha per år (totalt 41 930 ha under 2010-2016) 

med LOVA-stöd. Med den åtgärdstakten kommer det ta 100 år att strukturkalka all den yta 

som uppskattas vara potentiell för kalkning (>20 % ler). Åtgärdstakten behöver därför ökas, 

varför det är:   

o Riskabelt att sänka LOVA-stöden från 50 till 40 % av totalkostnaden. 

o Behövs drivkrafter som samordnar, administrerar och strukturkalkar större arealer.  

o Viktigt att effektivisera dokumentation och uppföljning av miljöstödens anslag med 

blockdata så att svar ges i god tid på våren och att få en överblick om var kalkning 

skett, och var riktade insatser behövs.  

o Behövs en större och öronmärkt budget med specifika urvalskriterier för 

strukturkalkning i LBP:s investeringsstöd. 

o Viktigt med en prioritering av att åtgärda dålig dränering, eftersom god dränering är 

en förutsättning för strukturkalkningen. 

• Åtgärdens långsiktiga effekt på olika lerhalter behöver följas upp, då effekten har mattas av i 

det fältförsök som i dagsläget pågått längst, i 10 år (Ulén m fl muntligt). Detta skulle innebära 

att det snart börjar bli dags att på nytt strukturkalka fält som kalkades 2010 när LOVA-stöden 

började ges ut.  
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