Näringsurlakningen
under kontroll (RaHa)
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VATTEN BÄR MED SIG JORDMATERIAL SOM REGN OCH STRÖMMANDE VATTEN LÖSGJORT SAMT LÖSLIGA NÄRINGSÄMNEN FRÅN MARKEN. DÄRFÖR MÅSTE MAN INSE ATT DET SOM SKER PÅ AVRINNINGSOMRÅDET PÅVERKAR TILLSTÅNDET AV DET MOTTAGANDE VATTENDRAGET. BEROENDE PÅ REGNETS KRAFT OCH OMSTÄNDIGHETERNA PÅ ÅKERN KOMMER EN DEL AV AVRINNINGSVATTNET SOM YTAVRINNING OCH EN DEL SIPPRAR
DJUPARE NER I MARKEN OCH BLIR GRUNDVATTEN SOM SEDAN FÄRDAS VIDARE SOM GRUNDVATTENAVRINNING.

Vattnets väg och dess förändring på
väg från åkern till vattendrag
I södra Finland sker hälften av avrinningen på våren. På
sommaren då avdunstningen är som störst avrinner bara några procent av nederbörden. På hösten ökar avrinningen och under milda samt regniga november månader kan hälften av nederbörden bli avrinning. Då marken är täckt av snö är avrinningen relativt liten.
Från odlade områden sker mer avrinning än från skogsområden p.g.a. minde avdunstning. Dikning ökar avrinningsvattnets drift från åkern till vattendragen.
Med avrinningsområde avses ett område som begränsas av vattenledare därifrån vattnet rinner till samma å
eller bäck. För varje utfallsdike och mindre rännil kan
man avgränsa egna avrinningsområden.
Näringsurlakning till vattendrag
Åkrarna i Nyland ligger typiskt på lermark vars vattengenomtränglighet inte är speciellt bra. Detta befrämjar
uppkomsten av ytavrinning som i sin tur ger upphov till
erosion.
Avrinning kan ske som ytavrinning eller via täckdiken.
På vilket sätt avrinningen sker påverkar belastningen av
vattendragen. Ytavrinningen är omedelbart i kontakt
med åkerns yta och näringsämnen i marken. Medan
vattnet som hamnar i täckdiken filtreras genom marken.
Detta minskar avrinningen av fasta partiklar men förhindrar inte lösliga näringsämnen att lakas ut.

I södra Finland är den årliga nederbördsmängden i medeltal 650mm. Av
denna nederbörd blir i medeltal 200300mm till avrinning dvs. 10l/s/km2

Vattnet i lermark kan också röra sig via sprickor och
makroporer till täckdiken. I så fall kan det finnas motsvarande mängder fasta partiklar i vattnet som i ytavrinnings vatten.
Växterna använder den fosfor de behöver i löslig form
som finns i markvätskan som fosfat. Markvätskan försöker uppehålla ett balanstillstånd. Om det finns för
mycket fosfor i vätskan binder sig fosforn i markpartiklarnas aluminium- och järnföreningar. Under en längre
tidsperiod bindes fosforn hårt i markpartiklarna och är
inte längre i en användbar form för växterna. Om jordmånen är sur binder sig fosforn snabbare. Organiskt
material i marken innehåller också fosfor. Under lämpliga förhållanden bryter mikroorganismerna ner organiskt
material och då frigör de fosfor som växterna kan använda. På åkrarna har fosforn anrikats i plogskiktet
p.g.a. gödsling och bearbetning.
Växter kan använda kväve både i ammonium- och nitratform. Mikroorganismerna har en väsentlig betydelse
i kvävekretsloppet. De deltar i att bryta ner organiskt
material och binder kväve från luften i en form som växterna kan använda. Kväve utsläpp sker också via nederbörd s.k. våtdeposition.

Kväve avrinner från odlingsmark som nitrat
(ytavrinning, avrinning till täckdiken, grundvatten). Genast efter att man gödslat och efter kraftigt regn kan
ammoniumkväve avrinna som ytavrinning till vattendragen.
Belastningen varierar
I Nyland har man följt med vattenkvaliteten i Lepsämä
ås jordbruksdominerade avrinningsområde med automatiserade detektorer från år 2006. Under uppföljningen har man lagt märke till snabba variationer i
(närings- och partikel) belastningen från åkrarna, speciellt under våren då snön smälter och under höstens
regn. Kraftigast har erosion och urlakningen av fosfor
varit under milda och regniga vintermånader. På årlig
nivå har avrinningen varierat under hela den observerade arealen mellan 0,2 och 0,8 kg/ha. Av den totala fosformängden från Lepsämä å är omkring en fjärdedel
användbar för alger.
Även på avrinningsområden i naturligt tillstånd sker
urlakning av näringsämnen, men halterna är betydlig
mindre än på de områden som domineras av jordbruk.

Den del av gödseln som inte används av odlingsväxterna eller blir bunden i marken kan rinna ut i vattendragen. Största delen av den fosfor som avrinner från lermarkerna är bunden i markpartiklar.

Bild: Lepsämä ås avrinningsområde (23km2) är ett typiskt exempel på södra Finlands lergjordiga avrinningsområden var
andelen åkrar (vänstra bilden ljusgult) är stor (33%). Inom avrinningsområdet finns också skog (gröna nyanser) och bosättning (rött). Största delen av åkrarna befinner sig på det platta lerjordområdet (högra bilden blå nyanser)

Enligt automatiska mätningarna av RaHa-projektet har man
konstaterat att ett avrinningsområde som domineras av odlingsmark kan ha 5-14 gånger större kväveutsläpp och 4-13
gånger större fosfor utsläpp (bundna i markpartiklar) jämfört
med ett avrinningsområde i naturligt tillstånd. Belastningen
från alla odlingsmarker är inte heller lika stor t.ex. fasta partiklar och fosfor kan färdas speciellt från åkrar som har dålig
vattengenomtränglighet.
Eutrofiering av vattendrag

Bild: Halten av nitratkväve i Lepsämä å ökade p.g.a. regnen som
inföll i början av växtperioden. (Röd cirkel) Då avrann den tillsatta
kvävegödseln från åkrarna som nitrat till vattendragen.

Bild: De kraftiga regnen under hösten 2012 inverkade på fosforurlakningen från avrinningsområden som domineras av åker och
skogsavrinningsområdet i naturtillstånd.

Bild: Under våren 2011 innehöll avrinnigsvattnet mycket nitratkväve
som hade blivit kvar i marken efter den föregående dåliga skördeperioden samt den torra hösten.

I områden som domineras av jordbruk kan halten av näringsämnen i vattnet vara tio gånger större jämfört med avrinningsområden i naturligt tillstånd. Då man förflyttar sig från
skogsdominerade områden till jordbruksdominerade ökar
näringshalten.
Med eutrofiering avses en ökning av primärproduktionen i
vattensystemen. Det beror på ökad tillgång av näringsämnen speciellt av kväve och fosfor belastningen. Som följd av
övergödningen ökar antalet alger och vattenväxter. Artsammansättningen i vattensystemen förändras bl.a. sker det
förändringar i fiskbeståndet. Övergödningen gynnar karpfiskar medan laxfiskarna missgynnas. När eutrofieringen
framskrider begränsas användningen av vattendragen. Tillväxten av algerna gör vattnet grumligt och ökar risken för
algblomning. Allt mer organiskt material produceras p.g.a.
den ökade primärproduktionen. Nedbrytandet av organiskt
material kräver syre, det kan leda till syrebrist i vattendragen och orsakar att fosfor som är bunden i bottensedimenten frigörs (s.k. inre belastning). Eutrofiering är en process
som är svår att hejda då den väl kommit igång.

Man kan påverka näringsurlakningen
Hur mycket fosfor behövs för att producera 1kg
algmassa?
För att producera 1kg algmassa i en sjö behövs 2
gram fosfor och 15 gram kväve. När det finns tillräckligt med näringsämnen är solljus oftast den begränsande faktorn för alg tillväxten. I grumligt vatten kan
siktdjupet vara endast en halv meter.
I sjöar är algproduktionen begränsad till det djup solljuset når. I karga och icke eutrofierade sjöar kan solljuset nå till 5 meters djup, medan i en kraftigt eutrofierad sjö kan solljuset endast nå till djupet av 1m.
Vattnet anses frodigt om det innehåller 10g alg /m3.
En hektar stor och en meter djup damm kan lätt under
sommaren producera 100kg algmassa. På våren under en dryg månads tid transporterade diket som RaHa- projektet undersökte 29 och 36 kg fosfor under
åren 2011 och 2012. I genomsnitt räcker denna
mängd fosfor till att producera 4 ton algmassa!

Åtgärder som växttäcke och metoder för att effektivt ta i
bruk näringsämnen på åkrarna minskar risken för näringsurlakning. Eftersom största delen av näringsurlakningen sker
utanför tillväxtperioden (på våren då snön smälter eller under höstens regn) har vegetationstäcket som varar året runt
på åkern stor betydelse för att minska näringsurlakningen.
Vegetation som håller länge grön (t.ex. fånggrödor) använder de överblivna näringsämnen och minskar erosionen.
Med hjälp av mångåriga gröngödslingsgrödor kan växtföljden bli mångsidigare samt förbättra markstrukturen.
Mer information och jordbrukares erfarenheter om de olika
odlingsmetodernas inverkan på näringsurlakning och markvaliteten hittas på RaHa projektets webbsida i broschyrer
samt om de utförda observationsförsöken.
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