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Soils2Sea – Från jord till hav 

Syfte: 
• Öka kundskapen om transport och retention av 

näringsämnen i grund och ytvatten 
• Undersöka policys och styrmedel som kan 

effektivisera arbetet för att minska 
näringsbelastningen på Östersjön 

Metoder: 
• Fältstudier (Polen, Danmark, Ryssland och 

Sverige) 
• Hydrologisk modellering 
• Workshops och intervjuer  
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Utmaning 1: Hur reducerar vi näringsläckagen från 
jordbruket på ett mer kostnads-effektivt sätt? 
Behovet av reduktion och åtgärders effektivitet skiljer sig mellan 
olika områden beroende på ekologiska och hydrologiska skillnader 
 Bättre med rumsligt riktade åtgärder (differentiaded 
regulation) 

 
Utmaning 2: Vilka politiska och ekonomiska styrmedel 
och strategier kan användas om rumsligt riktade 
åtgärder skulle implementeras?  
 Dagens diskussion 
 Krävs mer kunskap. 
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Var i landskapet sker naturlig 

fördröjning och reducering av 

närsalter? Hur påverkas 

transporten?  

Soils2Sea – Från jord till hav 
Östersjöns 

avrinningsområde 

Lokala  
avrinningsområden 

Modellering 
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Att öka retention av vatten och 
näringsämnen i vattendrag 
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• Många olika 

transportvägar i ett 

vattendrag 

• Utgångspunkt: 

Nedbrytning och 

adsorption av kväve 

och fosfor är större i 

sediment och 

stillastående vatten 

än i huvudfåran 
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Spårämnesförsök 
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1. Injektion 

2. Olika transportvägar 

ger en fördelning av 

hastigheter 

3. Mätning av 

genombrottskurva 
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Före 

undersökt 

sträcka Efter 

undersökt 

sträcka 
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Resultat – Icke reaktiva ämnen (Vatten) 
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Utbyte med stillastående zoner 
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Sedimentens genomsläpplighet 



www.soils2sea.eu 

Resultat – Fosfor/Tritium 
Etablerad restaurerad 
(visningssträckan)  

Nyligen restaurerad 
(Hackemölla – Lilla Beddinge) 
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Hjälper detta Östersjön? 

(tidigare resultat om klimatförändringars påverkan TN, visar att koncentrationer minska 

ibland men belastningen ökar pga högre nederbörd, Arheimer et al. 2011, Ambio) 

 

• SMHI simulerar effekten av åtgärder på tillrinning till Östersjön  

med hjälpa av en vatten och närsaltsmodell för hela 

Östersjönsavrinningsområde 

• Modellen heter E-HYPE (för hela Europa också) 

• Jämförelse av effekterna av klimat och 

markanvändning tillsammas med 

åtgärderna 

• Arbetet med scenarier pågår under hela 

2017 

• Resultaten kommer att göras 

tillgängliga på: http://hypeweb.smhi.se/ 

   

http://hypeweb.smhi.se/
http://hypeweb.smhi.se/
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Vill du veta mer?  

• http://www.soils2sea.eu/ 

– Rapport D4.2: Metodbeskrivning och resultat från 
fältstudier i Tullstorpsån (December, 2016) 

– Andra rapporter  

– Referenser till vetenskapliga artiklar 
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