
ÖVERGÖDNING

Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing 
Wetlands/grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. 
Beslutande myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig 
för denna information.

FAKTABLAD

Vårt hav – Östersjön – är extra känsligt för 
övergödning på grund av dålig vattencirkula-
tion i kombination med ett stort avrinnings-
område med hög befolkningstäthet.

VAD HÄNDER I HAVET?

Övergödning uppstår när halterna av närings-
ämnen, främst kväve och fosfor, i ett vatten-
system blir allt för höga. Detta kan leda till 
kraftig algblomning som i sin tur kan störa 
stora delar av ekosystemet. Allt för höga halter 
av blågröna alger leder till syrebrist, med så 
kallade döda bottnar, och i förlängningen till 
fiskdöd. Igenväxningen av vass längs kusterna 
förvärras också av övergödningen. Det kan 
även innebära hälsorisker vid badplatser. Det 
enda sättet att begränsa övergödningen är att 
minska läckage och utsläpp av kväve, fosfor 
och andra föroreningar. 

Om näring läcker ut i vattensystem under en 
längre tid kan stora mängder näringsämnen, 
främst fosfor, lagras i bottensedimentet. Vid 
stora omrörningar av botten, som t.ex. stormar 
eller mekanisk påverkan, kan ämnena sedan 
frigöras och återigen förorena vattnet. Även 
vid syrebrist kan fosfor via kemiska reaktioner 
lösas ut från bottensedimentet.

NÄRINGSLÄCKAGE FRÅN JORDBRUKET

Näringsämnen som läcker ut från jordbruket 
beror bland annat på dålig lagring av stallgöd-
sel, för höga gödselgivor på åkrarna i kombina-
tion med mycket regnande samt att kväve och 
fosfor frigörs vid plöjning och läcker ut från 
åkrarna vid regn och med smältvatten.

Näringsläckage från bland annat 
jordbruket orsakar algblomning i 
Östersjön.

HUR KAN LÄCKAGET AV NÄRINGSÄMNEN TILL 
VATTEN MINSKAS?

Näringsläckaget från jordbruket kan delvis 
minskas genom: 

• Att nötdjur går ute på naturbetesmarker 
sommartid istället för att födas upp på stall 
eller beta gödslade vallar. Naturbetesmarken 
varken plöjs eller gödslas. 

• Utfodring av nötdjur med hö eller ensilage 
på vintern istället för spannmål från åkrar, 
som läcker stora mängder med näring när det 
plöjs och gödslas. 

• Buffertzoner med gräs på åkermark kring 
diken och andra vattendrag. Förutom att 
växter tar upp och använder näringen är buf-
fertzonerna bra habitat för många arter. Blom-
mande växter som växer i dikes- och åkanter 
är en viktig födokälla tidigt på säsongen för 
bin och andra pollinerande insikter. 

• Att återskapa eller anlägga nya våtmarker 
som näringsfällor. 

• Diken som meandrar (svänger) samt små 
dammar som stoppar upp vattnet och närings-
ämnen. Dessa fungerar som en näringsfälla. 
Djupa och raka diken har däremot ett snabbt 
vattenflöde som snabbt spolar ut näringsäm-
nen i åar, sjöar och hav. 

• Att skörda och/eller beta våtmarksvegetation 
förs näring som tagit upp i vegetationen bort 
från våtmarken och kan återföras i jordbruket.

• Att låta vallar ligga längre innan de bryts 
kan näringsläckaget från vallar minskas. Val-
larna sås in med nya frön genom direktsådd i 
vallen. På detta sätt producerar vallen fortsatt 
bra med gräs ytterligare ett antal år utan att 

den har behövt plöjas. 

Dålig gödselhantering gör att näring 
läcker ut och förorenar närliggande 
vattendrag.

Att låta djuren beta ute under som-
maren, istället för att föda upp de 
på stall, är ett bra sätt att minska 
näringsläckaget.



Kontakt
Upplandsstiftelsen
Box 26074, 750 26 Uppsala
018-611 62 71
info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se P
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FAKTABLAD

Att anlägga en våtmark är ett bra sätt att fånga upp näringen. Våtmarken är också ett fint inslag i landskapet och kan ge förutsättningar för ett rikt 
fågelliv.

VISSTE DU ATT?

Den största källan till övergödning är näringsläckage från 

jord- och skogsbruk. Övriga källor är bland annat industri 

och avlopp. Jordbruket och skogsbruket runt Östersjön 

står för 60% av kväveläckaget och 50% av fosforläckaget. 

Problemen med övergödning började för ca 50 år sedan som 

en följd av bl.a. ett intensivare jordbruk. Användandet av 

handelsgödsel ökade och stora våtmarksområden dikades 

och torrlades.

Vattenburen tillförsel av kväve till Östersjön år 2000 (Helcom 2005). Vattenburen tillförsel av fosfor till Östersjön år 2000 (Helcom 2005).
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