
Teknikoberoende åtgärd minskar näringsläckage från jordbruk
Idag finns flera förslag till åtgärder för att minska övergödningen i Östersjön. Men ett ännu olöst problem är de 
hundratusentals dräneringsrör i åkermark runt innanhavet, som leder näringsrikt vatten rakt ut i vattendra-
gen. Hushållningssällskapet i Halland har tagit fram en ny, teknikoberoende och kostnadseffektiv åtgärd för att 
minska näringsläckaget. Åtgärden kallas integrerade skyddszoner.

Utmed långa sträckor längs Östersjön finns mängder 
med dräneringsrör. Dräneringsrören är en snabb trans-
portväg mellan jordbruksmark och vattendrag för vat-
ten och näringsämnen, vilket har stor negativ inverkan 
på havsmiljön. 

I början av 2012 startade Hushållssällskapet i  
Halland åtgärden integrerade skyddszoner, i syfte att 
demonstrera och dokumentera en ny teknik att rena 
dräneringsvatten och på så vis minska belastningen av 
näringsämnen till Östersjön. Idén föddes vid ett besök 
på Videncentret for Landbrug i Danmark.

- Vi hade kontakt med Videncentret sedan tidigare, då 
vi hade ett gemensamt EU-projekt. Vi besökte dem 
för att närmare bekanta oss med deras verksamhet. 
De presenterade en lång rad projekt, varav jag reage-
rade på ett av dessa som handlade om skyddszoner. 
De visade upp en bild på en simpel icke fungerande 
pilotanläggning som fick min adrenalinspegel att öka, 
säger Peter Feuerbach, projektledare på Hushållnings-
sällskapet i Halland. 

Tillsammans med Peter Feuerbachs tidigare erfaren-
heter utvecklades idén till en lösning som de kom att 
kalla integrerade skyddszoner. Efter cirka ett år starta-
des en pilotanläggning i Lilla Böselid i Halland, för att 
demonstrera för andra hur åtgärden fungerade.  Redan 
då visade sig anläggningen vara enkel att anlägga och 
antydde på gott resultat. 

- Till en början trodde vissa att det var för lätt för att 
vara sant. Men med tiden har fler uppmärksammat 
åtgärden och vi har haft många visningar i fält för att 
presentera idén. Flera markägare och organisationer 
har faktiskt visat intresse för egna anläggningar, även 
om vi inte har levererat några mätresultat ännu, säger 
Peter Feuerbach.

Utmed långa sträckor längs Östersjön finns mängder med dränerings-
rör. Dräneringsrören har stor negativ inverkan på havsmiljön.  I intensivt 
jordbruk är näringsläckaget från dräneringsrör ca 60% och fosforförlus-
terna ca 30 % av de totala kväve- och fosforförlusterna.

Peter Feuerbach, projektledare Integrerade skyddszoner,  
Hushållssällskapet i Halland. 



Integrerade skyddszoner innebär i princip en heltäck-
ande filtrering av både ytvatten och dräneringsvatten, 
vilket ger ett mycket bra skydd mot näringsläckage från 
åkermark till vattendrag och hav. Täckdikesvatten och 
ytvatten från åkermarken renas genom att närings-
ämnen i vattnet avsätts i en ränna som ligger mellan 
åker och infiltrationsbank (se illustration nedan). För 
att åtgärden ska fungera så bra som möjligt har träd 
planterats på infiltrationsbanken, vilket mångdubblar 
jordens infiltrationsförmåga. På så sätt kan inget vat-
ten längre gå direkt från åkermarken till vattendraget, 
utan allt vatten infiltreras. 

Två typer av experimentanläggningar
Idag har projektet anläggningar i Sannarp, Bölarp samt 
på Lilla Böselid i Halland. Anläggningarna är av två ty-
per. En för mätning av näringsretention (dvs. hur mycket 
näring som infiltrationsbanken faktiskt tar upp), och 
en anläggning för mätning av belastningskapacitet vid 
olika flöden (dvs. hur mycket vatten som kan infiltreras 
över en trädplanterad infiltrationsbank). Anläggningar-
na är uppdelade i två delar; i Sannarp en med träd och 
en utan, i Bölarp båda med träd men ena halvan på  
sandjord och den andra på lerjord, för att undersöka 
hur åtgärden fungerar i olika jordtyper. 

Under projektets gång kommer man att undersöka hur 
mycket vatten som kan infiltreras i anläggningarna, hur 
infiltrationsförmågan förändras beroende på jordart 
och växtlighet, och hur den ändras med tiden.  Mätning-
ar kommer också göras på mängden näringsämnen, 
fosfor och kväve, som tas upp i anläggningarna.

- Vi hoppas kunna börja med mätningarna under nästa 
år. Därefter tar vi prover under två års tid, vid totalt ca 
50 tillfällen i varje anläggning, säger Peter Feuerbach.

Längden på anläggningarna är mellan 25 och 75 meter 
med en standardbredd på 10 meter. Tanken är att 
eventuella framtida anläggningar i lantbruken inte 
ska behöva ta mer jord i anspråk än en tio meter bred 
remsa längs med vattendraget.

I Bölarp, utanför Veinge i Laholms kommun, har Peter Feuerbach och 
hans kollegor sammanfört flera täckdikesinlopp till ett centralt rör. 
Röret har också höjts upp med en halvmeter ovan de ursprungliga 
nivåerna. Detta för att möjliggöra en samlad provtagning som dessutom 
enkelt kan flödesbestämmas. Här kan de exakt mäta inkommande 
mängder näringsämnen.

Illustration integrerade skyddszoner: Det näringsrika vattnet renas i en ränna och i en infiltrationsbank som anläggs mellan åkern och diket. 
För att infiltrationen ska fungera så bra som möjligt planteras träd på infiltrationsbanken som tar upp näringsämnen från vattnet. På så sätt går 
inget vatten från åkern till vattendraget utan att först renas från fosfor och kväve, vilket gör att övergödning i närliggande vattendrag minskar.

I Sannarp är anläggningens främsta syfte att exakt utröna trädens effekt 
på översilningsbankens infiltrationskapacitet.



Vid anläggningen i Bölarp finns också en nivåbrunn som har en pegel 
monterat, så att projektet senare kan avläsa exakta vattennivåer och 
respektive infiltrationsförlopp, som kommer att styras av olika flödes- 
belastningar.

En enkel och kostnadseffektiv åtgärd
Integrerade skyddszoner är generellt applicerbar i alla 
kustområden och behöver inte några installationer  
eller filtermaterial som kräver speciellt underhåll, ut-
byte eller större tillsyn. 

- Det är just det som jag tycker är positivt med den här 
åtgärden. Den är dessutom funktionell och enkel att 
arbeta med och inte alls lika komplicerad som t.ex. våt-
marker. Att den dessutom tar väldigt lite plats i anspråk 
så odlingen inte blir lidande, det tycker jag är bra, säger 
Peter Feuerbach.

I slutändan ska projektet utvärdera vetenskapligt hur 
mycket fosfor och kväve som kan renas med hjälp 
skyddszonerna. Målsättningen är sedan att sprida 
innovationen till fler länder runt Östersjön. Förhopp-
ningen är att anläggningarna ger en sådan bra renings-
effekt som möjligt. 

- Vi är inte oroliga för anläggningarnas funktionssätt 
vad gäller en extrem hög reningsgrad från växtnärings-
ämnen. Däremot ska det bli spännande att följa upp 
litteraturuppgifter som säger att jordens infiltrations-
kapacitet kan ökas med upp till 60 gånger bara den är 
planterad med lämpliga träd. Ju högre infiltrations-
kapacitet vi kan nå, desto mer näring kan tas bort och  
desto kostnadseffektivare kan framtidens anläggning-
ar bli, säger Peter Feuerbach. 

Integrerade skyddszoner kombinerar följande  
egenskaper: 

• Enkel teknikoberoende anläggning. Det behövs inga 
installationer eller filtermaterial som kräver speci-
ellt underhåll, utbyte eller större tillsyn.  

• I princip heltäckande filtrering av både ytavrinning 
och täckdikningsvatten, vilket ger ett mycket bra 
skydd mot näringsläckage från åkermark till vatten 
och hav.  

• En anläggning kan användas för rening av många 
mindre flöden och som ett mindre platskrävande 
alternativ till anlagda våtmarker (längs med vat-
tendrag).  

• Ger många andra möjligheter inom biologisk mång-
fald och spridningsekologi genom långa samman-
hängande terrestra och akvatiska habitat.

Besök gärna Hushållssällskapets i Hallands hemsida 
www.wetlands.se, och läs mer om arbetet i projektet 
Integrerade skyddszoner.

Projektet Integrerade skyddszoner inleddes i maj 2013,   
i samarbete med Högskolan i Halmstad samt  
Videncentret for Landbrug och Fødevareøkonomisk  
Institut i Danmark, med finansiering av BalticSea2020. 
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Vid anläggningen i Bölarp breder åkermarken ut sig.  Här finns det 
perfekta landskapet för åtgärden. Området är bördigt, omväxlande, och 
kulligt, vilket ger olika flöden. Här finns det dessutom två olika jordmån, 
lättjord och tyng jord, som gör det möjligt för åtgärden att prövas i olika 
jordtyper.

Ute i fält. Peter Feuerbach tillsammans med BalticSea2020s projekt-
ledare Lotta Samuelson, Stefan Weisner från Högskolan i Halmstad och 
Peter Feuerbachs kollega John Strand. 

www.balticsea2020.org


