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EN JORDBRUKSÅTGÄRD SOM GYNNAR 
MILJÖ OCH SKÖRD

Inom projektet ”Levande kust” har flera åtgärder genomförts runt den kraftigt övergödda 
viken Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Insatser har gjorts både i vatten och på land. En 
av de landbaserade åtgärderna genomfördes 2014 på åkermark vid Säby gård på Ingarö, som 
ligger i avrinningsområdet till Björnöfjärden. Syftet var att minska åkermarkens övergödande 
effekt på viken genom att minska läckaget av fosfor från odlingsverksamheten. Detta gjordes 
genom så kallad strukturkalkning. Emil Rydin, limnolog och projektledare på BalticSea2020, 
har tillsammans med Säby gårds jordbrukare Mikael Windahl genomfört och följer nu struk-
turkalkningen och dess effekter, både på skörden och på viken.

Kalkning är en vanlig och effektiv metod för 
att upprätthålla en pH balans i odlingsjorden 
och göra det lättare för grödor att tillgodo-
göra sig näringsämnen. Består åkermarken 
av lerjord är strukturkalkning en åtgärd som 
inte bara höjer pH värdet utan även förbättrar 
markstrukturen. 

Lerjordar består av en hög andel mycket 
finkorniga partiklar vilket gör att jorden kan 
packas hårdare än jordar som består av 
större andel stora partiklar. Välpackad lerjord 
kan göra det svårt för växtrötter, vatten och 
näring att tränga ned i marken och därför 
ökar risken för näringsläckage. När vattnet 
inte tränger ned i jorden leds det bort från 
åkermaken och tar med sig näringen - fosforn 
- till grundvatten och diken, istället för att 
komma grödorna tillgodo. Skörden blir sämre 

och den näring som leds bort med vattnet 
bidrar till övergödning när den når sjöar och 
hav. 

En bra markstruktur har istället gott om hål-
rum vilket gör det lättare för grödans 
rötter att nå djupare ned i marken. Jorden blir 
mer lättbrukad, har högre genomsläpplighet 
och håller vatten bättre. Och framförallt gör 
en bra markstruktur att jorden kan hålla kvar 
mer näring vilket gör att risken för närings-
läckage minskar, likaså behovet av tillförsel 
av extra näring såsom gödsel.

Naturen har egna strukturbyggande proces-
ser, bland annat tjälsprängning, torksprick-
ning och förekomsten av organiskt material. 
Helt enkelt processer som bryter upp en 
hårt packad jord. Men ibland sker inte dessa 
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processer i tillräckligt stor utsträckning, 
speciellt inte i tätpackade lerjordar – och då 
är strukturkalkning effektivt. 

Vid strukturkalkning används bränd eller 
släkt kalk. Skillnaden dem emellan är att 
den släckta kalken är bränd kalk där vatten 
tillsatts i efterhand. För ett lyckat resultat 
krävs att jordarten innehåller lera eftersom 
kalkningen reagerar med leran. 

När lerpartiklarna mättas med kalciumjoner 
klumpar de ihop sig samtidigt som basmätt-
nadsgraden i marken ökar vilket gör jorden 
mindre sur. 

Reaktionen mellan lerpartiklarna och 
kalciumjonerna sker direkt vid inblandning. 
Men det är bara den lerytan som kommer i 
kontakt med kalken som får en strukturför-
ändring, vilket gör att en god inblandning är 
avgörande för det långsiktiga resultatet.

Via projektet ”Levande kust” har lant-
brukaren Mikael, med finansiellt stöd från 
BalticSea2020, strukturkalkat sin åkermark. 
Ungefär 30 ha åkermark har behandlats 
under hösten 2014.

- Strukturkalken sprids med en vanlig kalk-
spridare och sedan ska kalken blandas ner 
i jorden inom 12 timmar, det gör man med 
tillexempel en kultivator som man kör med 
minst 3 gånger på ett djup av ca 25 cm.

Och arbetet gav skörd!

- Omgående såg jag resultat i form av bättre 
struktur.  Den största fördelen med att åker-
marken har strukturkalkats är jämnare och 
högre skördar, säger Mikael.

Men det finns en baksida med strukturkalk-
ning. Det är dyrt. 
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Lerjord med utblandat kalk.

Före och efter. Strukturen i lerjorden är kompakt innan strukturkalkningen. Lerpartiklarna bildar en 
”tegelmur” vilket gör det svårt för vatten och växtrötter att tränga ned i marken. Skörden blir sämre och 
vattnet, tillsammans med näringsämnen, rinner bort från åkern. Efter strukturkalkningen har ”tegel-
muren” brutits upp och jorden är porösare. Jorden håller vatten mycket bättre och näringen (små cirklar) 
stannar kvar i marken.

Före

Efter
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- För mig som arrendator skulle jag inte anse 
att det är genomförbart utan finansiellt stöd 
på runt 50%, säger Mikael.

På lång sikt ska strukturkalkning vara en 
åtgärd som lönar sig för jordbrukaren, dels för 
att en lyckad strukturkalkning varar i tiotals 
år men även för att den näring som läggs på 
åkern tas upp av grödor mycket effektivare 
vid en god markstruktur. Kostnaden att 
genomföra åtgärden i jämförelse med vinst-
erna är något som undersöks av Emil Rydin 
som är projektledare på BalticSea2020.

 

-Genom att mäta fosforläckaget innan struk-
turkalkningen och efter får vi en uppskattning 
av miljövinsten i att genomföra åtgärden, 
säger Emil. 

- Vi genomför även andra åtgärder för att 
se hur mycket fosforläckaget kan minskas 
från Säby gårds jordbruk. Vi har anlagt ett 
tvåstegsdike, en sedimentationsdamm med 
kalkfilter samt ett täckdike med kalkinbland-
ning. Allt detta måste vattnet från åkern ta 
sig igenom innan det rinner ut i Björnöfjärden. 
Tillsammans med strukturkalkningen hoppas 
vi kunna minska näringstillskottet kraftigt 
till viken. Dessutom kommer vi få svar på om 
åtgärderna faktiskt är genomförbara kontra 
de kostnader de medför, viktig information för 
alla organisationer, jordbrukare och myndig-
heter som jobbar med att förbättra vatten-
kvaliteten i hav och sjöar, säger Emil.

Resultaten är inte klara ännu, utan kommer 
presenteras i en Vitbok tillsammans med 
samtliga resultat från åtgärder genomförda 

inom projektet ”Levande kust”. Men SLU:s 
försöksfält visar att man i bästa fall kan halv-
era fosforförlusterna efter strukturkalkning 
av lerjordar.

Idag kan man som lantbrukare få lokala 
vattenvårdsbidrag för att strukturkalka åker-
mark. Läs mer  på respektive länsstyrelses 
LOVA-sida.

Vill du läsa mer om åtgärderna i projektet 
”Levande kust”, besök då vår hemsida www.
balticksea2020.org eller klicka här.

Text: Madeleine Holst, BalticSea2020

Emil Rydin vid den nykalkade åkermarken.
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http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/overgodning/14-oevergoedning-pagaende-projekt/54-levande-kustzon

