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Förord 
För att beräkna var risken för förluster av fosfor i fältskala är störst och för att på 
så sätt få underlag till åtgärder på rätt plats kan olika typer av modeller användas. 
En förutsättning för modelleringen är tillgång till högupplöst höjddata.  

I detta projekt har högupplöst höjddata i form av ytmodeller tagits fram med hjälp 
av ett obemannat flygplansystem (UAS, Unmanned Aircraft System). Systemet  
har tagit flygbilder, platsbestämda med GPS, och beräknat ytmodeller i tre olika 
upplösningar samt utvärderat deras lämplighet att användas i olika modeller för  
att beräkna fosforförluster. Vid tidpunkten för projektstart (2009) var den idag 
tillgängliga nationella höjddatabasen (NNH) bara i planeringsstadiet, och den 
enda nationellt tillgängliga höjddata var lantmäteriets höjddatabas med en x-y-
upplösning på 50x50 m.  

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan JTI – Institutet för jordbruks- 
och miljöteknik och SLU. I projektgruppen medverkade Anna Rydberg (projekt-
ledare), Niklas Adolfsson från JTI och Faruk Djodjic från SLU, Institutionen för 
Vatten och Miljö.  

Till Greppa Näringen i Östergötland, Greppa Fosforprojektet och till alla andra 
som på något sätt bidragit till projektets genomförande framförs ett varmt tack. 

Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)  
och dess särskilda satsning på Fosfor. 

Uppsala i januari 2014 

Anders Hartman 
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
För att minska fosforläckage från jordbruket krävs ofta aktiva insatser. Dessa 
insatser ger bäst effekt och blir billigast om de anpassas efter lokala förutsätt-
ningar. Högupplösta ytmodeller, som i detta fall framtagna med ett obemannat 
flygplanssystem – s.k. Unmanned Aircraft System (UAS) – kan utgöra ett viktigt 
dataunderlag när riskområden för fosforförluster ska kartläggas. Utifrån dessa kan 
man med hjälp av olika fosformodeller kartlägga tre stora riskfaktorer: erosion, 
ytavrinning och stående vatten - faktorer som alla har en stor inverkan på fosfor-
förluster.  

När man använder fosformodeller och verktyg för att identifiera riskområden för 
fosforläckage kan upplösningen på de ingående ytmodellerna vara en faktor som 
leder till att fosformodellerna ger olika resultat. För låg upplösning ökar risken att 
missa områden där förlusterna är stora, och där åtgärder skulle kunna göra stor 
nytta om de sattes in. En för hög upplösning innebär å andra sidan behov av mer 
omfattande beräkningar, eftersom datamängden blir betydligt större samtidigt som 
resultatet kan bli plottrigt och svårtolkat. Det är alltså viktigt att hitta en lagom bra 
upplösning på ytmodellerna för att fosformodellerna ska ge optimalt resultat. 

I det här projektet skapades digitala ytmodeller över ett avrinningsområde med hjälp  
av ett UAS som flögs på 250 m höjd. Bästa möjliga upplösning i x-y-led på ytmodell  
(i detta fall 1x1 m), användes för att räkna fram två ytterligare ytmodeller med lägre 
upplösningar. Dessa upplösningar valdes för att motsvara Lantmäteriets äldre höjd-
modell (50x50 m) och den nya nationella höjdmodellen (NNH) på 2x2 m. De olika 
ytmodellerna utvärderades sedan avseende deras förmåga att identifiera områden  
med risk för fosforavgång. Fem olika modeller användes för att kartlägga tre risk-
faktorer: WATEM och USPED för modellering av risker för erosion, USLE2D och 
FLOW ACC för ytavrinning samt TWI för risk för stående vatten i fälten. 

En enkätundersökning genomfördes med lantbrukare i området för att hämta in 
deras egna observationer och erfarenheter kring de tre risktyperna. Lantbrukarna 
ombads att på kartan rita in delar av fält och skiften där det förekom episoder med 
ytavrinning, erosion eller stående vatten, vilket sedan användes för verifiering av 
modelleringsresultatet.  

Resultaten visar att ytmodeller med en upplösning av 1x1 m och 2x2 m, pekar ut  
i stort sett samma riskområden för fosforläckage. Det styrker att den rikstäckande 
NNH är fullt tillräckligt och ett bra tillskott som dataunderlag till fosformodellering. 
Kartorna med riskberäkningarna från dessa data är detaljerade och kan vara ett bra 
underlag till konkreta diskussioner med lantbrukarna kring lokalanpassade åtgärder. 
Upplösningen på 50x50 m kunde däremot inte användas för fältspecifika åtgärder. 

Denna studie identifierade generellt större områden som riskområden jämfört med 
lantbrukarnas egna bedömningar. Tillämpningar av verktyg och modeller som 
användes här bör kunna leda till säkrare gränsdragningar för riskområden och kan 
användas för att prioritera de delar av ett avrinningsområde där det är mest ange-
läget att sätta in åtgärder för att minska fosforförluster. Den typ av data som togs 
fram inom ramen för detta projekt kan även vara av intresse för lantbruk och miljö-
arbete i andra sammanhang. Digitala ytmodeller skulle kunna användas för att 
skapa bättre beslutsstödsmodeller för exempelvis gödsling på fältnivå eller för att 
bestämma bästa placering för anläggning av nya våtmarker. 
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Bakgrund 
De processer som styr fosforförluster påverkas av såväl markkemiska som mark-
fysikaliska och markhydrologiska förhållanden. Fosforflödet från marken är kom-
plext och svårförutsägbart. Fosforförluster sker ofta snabbt i stora mängder på små 
ytor, vilket kan illustreras med att hela 90 % av fosforförlusterna från avrinnings-
områden kan ske från bara 10 % av arealen under 1 % av tiden (Bergström et al., 
2007).  Idag saknas också tillräckliga kunskaper om effekten av de åtgärder som 
utförs för att minska förlusterna.  

Försök att statistiskt utvärdera miljöövervakningsarbeten från enskilda fält, del-
avrinningsområden, jordbruksbäckar och åar görs med hjälp av olika modeller  
och trendberäkningar. Ju bättre underlag som kan matas in i modellerna, desto 
större är möjligheterna att kunna dra korrekta slutsatser utifrån resultaten. I 
rapporten Fosfor från jordbruksmark till vatten - tillstånd flöden och motåtgärder 
i ett nordiskt perspektiv (Bergström et al., 2007) listas de viktigaste områden där 
modellförbättringar är nödvändiga. På tredje plats finns modellutveckling hämmas 
av otillräckliga och ej tillämpliga indata. Under den rubriken finns bland annat 
faktorer som bristfällig kännedom om jordarter och dränering. Dessutom under-
stryks i samma rapport att ett framtida forskningsbehov är identifiering av 
”Variable Source Areas” (delar av avrinningsområden som är hydrologiskt aktiva 
och extra viktiga för fosfortransport). Utan höjddata med hög upplösning är det 
svårt att identifiera vattnets vägar i landskapet, vilket minskar möjligheterna att 
sätta in åtgärder där de mest behövs. 

Identifiering av högriskfaktorer för fosforförluster 
Transport av fosfor (P) från mark till vattenmiljöer beskrivs ofta med en struktur  
i fyra steg: källa, mobilisering, leverans och påverkan (Haygarth m.fl., 1999). 
Fokus i forskningen har oftast varit på de två första stegen: källa och mobilisering, 
som är lättare att studera under mer eller mindre kontrollerade förhållanden. Nästa 
steg (leverans) är tätt kopplat till förhållanden på den aktuella platsen och där flera 
faktorer varierar kraftigt i både tid och rum. Även de största fosforkällorna förblir 
inaktiva om det inte finns en effektiv hydrologisk transportmekanism. Samtidigt 
är hydrologin i sig oerhört komplex med variationer i tid (exv. nederbördsintens-
itet) och i rum (exv. variationer i markprofilens eller fältsluttningens egenskaper). 

Ytavrinning 

Ytavrinning är den transportmekanism som ursprungligen kopplats mest till 
fosforförluster. Ytavrinningen mobiliserar löst fosfor och lösgör markpartiklar 
(erosion) från de fosforanrikade översta få millimetrar av matjorden och trans-
porterar snabbt det suspenderade materialet till vattenrecipienten. Det finns  
två typer av ytavrinning, infiltrationsöverskridande ytavrinning och mättad 
ytavrinning. 

Infiltrationsöverskridande ytavrinning sker när nederbördens (eller snösmältning-
ens) intensitet överskrider markens infiltrationsförmåga. Svenska jordar har gene-
rellt en hög infiltrationskapacitet som sällan överskrids av nederbördsintensitet. 
Däremot kan faktorer som tjäle i marken, markpackning eller plogsula, minska 
infiltrationskapaciteten, och leda till ökad lokal förekomst av infiltrationsöver-
skridande ytavrinning.   
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Mättad ytavrinning uppstår i utströmningsområden där grundvattenytan är i eller 
ovan markytan. Denna typ av ytavrinning påverkas av topografin där låglänta fält 
som har stora tillrinningsområden ligger i riskzonen för förekomst av ytavrinning. 
Dessa förhållanden påverkas också av utformningen av dikning och dränering.  

Ytavrinning är en process som sker i begränsade områden av ett fält och är svår 
att urskilja från övriga processer om mätningarna sker i fält- eller avrinnings-
områdesskala, vilket oftast är fallet i miljöövervakningsprogram. Å andra sidan, 
de skalor som används i forskningssyfte för att åstadkomma kontrollerade för-
hållanden (som rutförsök eller lysimeterstudier) är oftast för små för att fånga 
ytavrinningen. Internationell forskning visar dock tydligt att ytavrinning bör und-
vikas och att infiltration av vattnet alltid är att föredra.  

Utlakning 

Fosforförluster genom utlakning har tidigare ansetts vara låga eller obefintliga, 
vilket förklarats med att markprofiler oftast har en hög kapacitet att binda till sig 
fosfor. Forskning har dock visat att fosforförlusterna kan vara betydande från 
jordar med låg fosfor-bindningskapacitet, samt från jordar där vattentransport 
genom markprofilen sker genom sprickor och stora porer (s.k. makroporflöde).  

Den snabba transporten av vatten, genom relativt få aktiva sprickor och porer, 
leder fosfor som mobiliseras och lösgörs i matjorden förbi huvuddelen av markens 
buffringsplatser och därmed sätts markens buffrande förmåga ur spel, oavsett dess 
höga kemiska bindningskapacitet. En tumregel är att makroporflödet är lågt på 
sandiga jordar och ökar med ökande lerhalt. En viktig faktor för initiering av 
makroporflödet är hög vattenhalt och förekomst av stående vatten på jordbruks-
fält. 

Transportvägar 

Att identifiera fosforns transportvägar är avgörande för att kunna sätta in rätt 
åtgärder för att minska fosforförlusterna. Ett exempel på åtgärd är skyddszoner 
som är en relativt billig och effektiv lösning om de anläggs där det förekommer 
ytavrinning. Det som komplicerar identifiering och riskbedömning av transport-
vägar är dels att de kan förekomma samtidigt, dels att de uppvisar stora tids-
mässiga variationer. 

Fosforförlusterna beskrivs ofta som händelser där några få högflödestillfällen kan 
bidra med huvuddelen av fosforförlusterna som sker under ett år. En huvudregel 
är att försöka att undvika snabba flöden i landskapet (ytavrinning) och i mark-
profilen (makroporflödet). 

Olika modeller att skatta riskområden för fosforavgång 
Identifiering av ytavrinnings- och erosionsbenägna delar av landskapet grundar 
sig oftast på en bedömning av topografi och jordartsfördelningen i avrinnings-
området. Topografi, höjdskillnader, lutningsintensitet och lutningsform, flödes-
ackumulering och olika topografiska index samt ett antal andra mer sammansatta 
empiriska verktyg och modeller, t.ex. USLE (Universal Soil Loss Equation), 
WATEM (Water and Tillage Erosion Model) och USPED (Unit Stream Power-
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based Erosion Deposition), finns i dag att tillgå för att ta fram riskkartor för yt-
avrinning och erosion utifrån höjddata.  

Både tillvägagångssättet och resultatet från beräkningar med olika metoder, verk-
tyg och modeller kan skilja sig och en verifiering av erhållna resultat är nödvändig 
för att kunna identifiera den metodik som ger bäst resultat. Tyvärr saknas sådana 
data även om flyg- och satellitbilder kan användas i sådana syften, om de är tagna 
under gynnsamma förhållanden. 

Ett annat sätt att verifiera framtagna kartor är att engagera lantbrukare eftersom de 
oftast sitter på viktig kunskap om de egna fälten. Områden som drabbas av erosion, 
ytavrinning eller är ”vattensjuka” är ofta också problematiska ur växtodlings-
synpunkt, kräver extra insatser och uppvisar dåliga skördar. 

Tillgängligt dataunderlag för fosformodeller 

Topografi 

Upplösningen av indata är en faktor som kan begränsa möjligheterna att med hjälp 
av modeller och verktyg identifiera riskområden. Vid projektets start 2009 var 
tillgången på höjddata med tillräcklig upplösning begränsad. De höjddata som då 
fanns tillgänglig för större delen av Sverige var Lantmäteriets äldre höjdmodell 
som har en upplösning i planet på 50x50 meter och i höjdled mellan 2,5 och 5 
meter. Detta är alldeles för grovt för beräkningar över små områden som ett fält 
eller ett avrinningsområde (Djodjic, 2008).  

Lantmäteriet har sedan dess, genom rikstäckande laserflygningar, tagit fram höjd-
data till en ny nationell höjdmodell (NNH). I den nya modellen är upplösningen 
betydligt bättre med 2x2 meters grid i markplan och med en höjdupplösning på 
mellan 0,2 och 0,5 meter. Dessa höjddata är intressanta för många forskningsända-
mål och finns idag tillgängliga för nästan hela landets jordbruksbygder. Höjd-
informationen kommer sedan endast att uppdateras för vissa områden, vilket gör att 
höjdmodellen efter hand kan bli inaktuell. Det finns mycket begränsad kunskap om 
vilken upplösning som ger tillräckligt med information för att olika fosformodeller 
ska fungera optimalt. 

Dräneringsförekomst 

Dräneringssystem kan ha stor inverkan på fosforförlusten (Djodjic, 2001) och det  
är därför viktigt att ha god kännedom om förekommande dräneringar. Den informa-
tion som vanligtvis finns tillgänglig angående dräneringar är dels de dränerings-
kartor som lantbrukarna har, dels de dräneringsplaner som finns i Länsstyrelsens 
arkiv. För dräneringsplanerna kan det vara lite osäkert om vilka planer som verk-
ligen genomförts i praktiken, även om framför allt de äldre planerna oftast är 
utförda.  

Både dräneringskartor och dräneringsplaner kan vara av mycket skiftande kvalitet 
och ålder och måste oftast omvandlas till digitalt format för att vara riktigt använd-
bara. Detta är en inte helt okomplicerad process. I flera fall saknas också informa-
tion om dränering helt. Kring 1990 slutade dessutom information om dränering att 
arkiveras.  
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Jordarter 

Eftersom jordarter uppvisar varierande infiltrations- och vattenledningsförmåga 
samt sårbarhet mot erosion (erodibilitet) så är jordartsfördelning viktig indata  
till fosformodeller. Tillgången på data om jordarter är tyvärr ofta bristfällig. De 
rikstäckande jordartsbestämningar som SGU har gjort har ofta låg upplösning  
och riskerar att minska i tillförlitlighet med avståndet från vägarna.  

För att ta reda på jordens olika markkemiska och markfysikaliska parametrar  
tas ofta jordprover som analyseras i lab. Dessa mätningar är kostsamma och kan 
därför inte tas i den utsträckning som kanske skulle vara önskvärd för tillämp-
ningen. Istället måste antaganden göras på hur representativt provet kan vara för 
en större yta. Dessa antaganden görs ofta enbart utifrån topografin, vilket kräver 
tillgång till bra höjddata, om det ens görs några antaganden alls. 

Möjligheter med flygbilder 
Fjärranalys i form av flyg- och satellitbilder har länge använts inom skogs- och 
jordbruk för olika prognos- och karteringsändamål (Allan, 1990). Inom fjärr-
analys brukar man tala om spektrala signaturer, där varje objekt på jordytan 
reflekterar och emitterar elektromagnetisk strålning (solljus) över ett våglängds-
intervall på sitt egna karaktäristiska sätt beroende på kemiska och fysikaliska 
egenskaper (Guyot, 1980). Exempelvis har torr jord ett karaktäristiskt sätt att 
reflektera ljuset i de olika våglängdsområdena (Bowers et al., 1965). Ökad 
fuktighet i jorden tenderar till att minska reflektansen medan en ökad partikel-
storlek hos jordens textur tenderar att öka reflektansen. Reflektansen minskar 
också med ökad mullhalt, liksom med ökad halt järnoxid i marken. Variationer  
i jordens spektrala egenskaper har länge använts för att stratifiera marken utifrån 
olika egenskaper (Foody, 1996; Wastenson & Lundén, 1993). Dräneringsför-
hållanden kan användas som jordartsindikator, vilket innebär bedömning av 
dräneringsmönster, ytupptorkning och försumpningsgrad. Homogena beskriv-
ningsområden kan avgränsas och då markeras alla gränser som är tänkbara som 
jordartsgränser.  

UAS – obemannat flygplan 

Obemannade flygplan, s.k. Unmanned Aerial Vehical (UAV) eller Remotely 
Piloted Aircrafts (RPA) som det också kallas är flygplan där föraren befinner sig 
på marken. Unmanned Aircraft System (UAS) innefattar, förutom själva planet, 
även system för autopilot.  Med hjälp av överlappande flygbilder och mjukvara 
för bildbehandling kan detaljerade digitala ytmodeller (DSM) tas fram. 

Teknik som baseras på UAS för civila ändamål har utvecklats kraftigt under 
senare år och utgör numera en praktisk metod för att samla in detaljerad fjärr-
analysdata på inomfältsnivå. Fördelarna med att använda ett UAS, istället för 
traditionella flyg- eller satellitbilder är framför allt operationella och ekonomiska.  

I ett forskningsprojekt har UAS testats för bl.a. detektering av ogräsförekomst, 
kvävebehov och proteinhalt (Rydberg m.fl., 2007a & b). Slutsatsen i projektet  
var att värdefull information om variationer i grödans status samt ogrästryck kan 
samlas in, vilket tyder på en acceptabel bildkvalitet för att använda systemet vid 
precisionsjordbruk till en rimlig kostnad.  
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Flyg- och bilddata loggas kontinuerligt under flygningen, vilket i sin tur gör det 
möjligt att beräkna noggranna orienteringsdata (planets position och lutning). 
Systemets mjukvara gör det möjligt att automatisera hela den fotogrammetriska 
processen. Som ett led i framställningen av ortofotomosaiker skapar program-
varan även en högupplöst digital ytmodell genom avancerad bildmatchningsteknik 
(bild 1). 

I bild 1 syns ett fält med öppna diken och mellan dessa diken syns mindre för-
höjningar vid vad som kan antas vara täckdiken. För fältet visas höjdvariationen 
dels som gråskala och dels överlappad av ett ortofoto.  

Val av punkttäthet styr i stor utsträckning kostnaderna för att ta fram höjd-
modellen. Har väl en hög punkttäthet tagits fram är det däremot enkelt att 
omräkna den till en modell med lägre punkttäthet, om så skulle önskas. 

 
Bild 1. Den vänstra bilden visar höjddata som en gråskala över ett jordbruksfält. Den 
högra bilden visar höjddata med ortofoto överlagt.  

Syfte & mål 
Syftet med projektet var att förbättra identifieringen av riskområden för fosfor-
läckage, genom möjlighet till bättre höjdmodeller som indata till fosformodeller, 
och därmed minska fosforutsläppen från jordbruket genom ökade möjligheter att 
sätta in rätt åtgärd på rätt plats.  

Målet för projektet var att med flygbilder och högupplöst höjddata, som tagits fram 
med hjälp av ett obemannat flygplansystem (UAS), se vilken information som bäst 
lämpar sig som indata för olika sätt att identifiera riskområden för fosforläckage. 
Målet var också att fastställa flygbildernas lämplighet att identifiera och positionera 
förekomsten av täckdiken, samt påvisa möjliga förändringar i jordart till hjälp för 
markkartering över området. 

Studien avsåg ta reda på om: 

• avancerade digitala ytmodeller från UAS, genererade med bildanalys och 
positionsdata, kan ge information om nivåvariationer i ett avrinnings-
område som kan vara till nytta för existerande fosformodeller, 

• simulerade data motsvarande Lantmäteriets rikstäckande laserflygning kan 
ge information om nivåvariationer inom ett avrinningsområde som kan 
vara till nytta för existerande fosformodeller, 
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• spektral information från UAS kan identifiera och positionera förekomsten 
av täckdiken,  

• spektral information från UAS kan påvisa möjliga förändringar i jordart 
till hjälp för markkartering över området. 

Material och metoder 
Försöksytor 
Greppa Fosforn är ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder  
mot fosforförluster i praktiken. Inom Greppa Fosforn ingår bland annat att inom 
avgränsade områden (3 avrinningsområden) testa de metoder som finns tillgäng-
liga för att identifiera de fält eller delar av fält där risken för fosforförluster är 
störst. Områdena är särskilt utvalda av Greppa Fosforn eftersom det finns historiska 
mätningar i avrinnande vatten där samt ett engagemang från lantbrukarna på orten. 
Inom ramen för Greppa Fosforn har avrinning och suspenderat material mätts vid 
höga flöden då bland annat partikelbundet fosfor analyserats. Olika institutioner  
vid SLU som jobbar med fosfor arbetar också inom dessa områden med att ta fram 
modeller för att identifiera riskområden och hitta åtgärder. 

I detta projekt har ett 760 ha stort avrinningsområde som ingår i Jordbruksverkets 
projekt Greppa Fosforn studerats: område E23 i Östergötland. Detta avrinnings-
område valdes på grund av att lämplig fältdata (dräneringskartor och jordprover) 
samlats in över området inom ramen för ett FORMAS-projekt (Förbättrad risk-
bedömning för fosforförluster i ett avrinningsområde), samt för att topografin 
inom området är varierande med både flack och lite brantare terräng. 

UAS 
I projektet användes ett UAS från Smartplanes för att ta flygbilder och skapa 
ytmodeller. Flygfotografering med UAS utfördes från 250 m flyghöjd under våren 
2009 i avrinningsområde E23. Under våren är marken som mest bar, vilket är bra 
för att göra spektrala mätningar av markförhållanden. Noggranna inmätningar av 
flygsignaler (bild 2 och 3) utfördes med RTK-GPS på platser utspridda i området 
för att möjliggöra framtagning av bästa möjliga digitala ytmodell.  

 
Bild 2. Iordningställande och start av obemannat flygplan. Foto: Anuscka Heeb 
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Bild 3. Exempel på flygsignal och försöksfält från projektet. Foto: Niklas Adolfsson  

Databearbetning 

UAS  

Bästa möjliga upplösning i x-y-led på ytmodell (i detta fall 1x1 m), användes för att 
räkna fram två ytterligare ytmodeller med lägre upplösningar. Dessa upplösningar 
valdes för att motsvara Lantmäteriets äldre höjdmodell (50x50 m) och den nya 
nationella höjdmodellen (NNH) på 2x2 m.  

För en mindre del av området, i enstaka fält där dräneringsförhållandena är väl 
kända, användes ytmodellen för att se om eventuella höjdskillnader kan ge ytter-
ligare information för att lokalisera täckdiken. Förmodad placering av dränerings-
rör identifierad i bildmaterialet jämfördes med placeringar utpekade i befintligt 
kartmaterial.  

Fosformodeller 

Med hjälp av ett antal olika verktyg och modeller som använder höjddata för att 
skatta potentiell vattentransport och risk för erosion i ett avrinningsområde, 
utvärderades möjligheterna att med den framtagna höjdinformationen identifiera 
riskområden för fosforläckage. Tre olika upplösningar på höjddata (1 m, 2 m och 
50 m) användes för varje modell/verktyg. 

Fem olika modeller användes för att kartlägga tre olika typer av risker: WATEM 
och USPED för modellering av risker för erosion, USLE2D och FLOW ACC för 
ytavrinning samt TWI för risk för stående vatten i fälten. Bild 4 sammanfattar 
vilka verktyg och modeller som användes för kartläggning av en viss typ av risk.    

 

Bild 4. Schematisk bild över vilka verktyg och modeller som användes för att kartlägga 
olika typer av risker.  
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Två olika indelningar av avrinningsområdet testades vid körningar med metoden 
WATEM och USLE2D. I den ena version användes blockgränser från jordbruks-
blockkartan medan i det andra fallet användes enbart större vägar i området som 
avgränsande linjer. Version 1 av WATEM och USLE2D användes vid erosions-
beräkningarna. I USLE2D användes en flödesalgoritm där flödet tillåts sprida sig 
till flera grannceller. USPED modell implementerades i ArcView 3.3. Flow 
ackumulation beräknades också i ArcView 3.3  med Map Calculator. Topografisk 
fuktighets index (TWI) beräknades i ArcGIS 9.3 med ModelBuilder.  

Antaganden i modellerna 
Fokus i denna studie låg helt och hållet på topografin, men även andra faktorer 
som klimat (regnintensitet, R), vegetationstäcke (C), jordart (K) och bearbetnings-
metoder (B) påverkar resultatet av framförallt erosionsberäkningar. Eftersom det 
studerade avrinningsområdet är litet antogs ett konstant R-värde.  

Eftersom syftet var att identifiera riskområden och inte att dynamiskt modellera 
vatten och sedimenttransport, antogs också konstanta värden för C- och B-
faktorer, för att undvika att en viss gröda eller aktuell bearbetningsteknik på ett 
enskilt fält/skifte för det aktuella året påverkar beräkningsresultatet. Till exempel 
användes jordbruksblockkarta för året 2005 men C- och B-faktorer bestämdes inte 
utifrån den för 2005 års aktuella grödfördelningen. Detta för att undvika att till 
exempel fält med vall får en lågriskklassning eftersom vallens låga C-värde leder 
till låg erosion. Dessa fält/skiften ingår i en växtföljd och när vallen bryts ändras 
även riskklassningen. Därmed kan man tolka de erhållna resultaten som en poten-
tiell risk med ”worst case scenario” eftersom syftet var att identifiera riskområden 
och rumsligt distribuera dessa. Betydelsen av C- och B-faktorn blir mycket större 
vid en modellering av en dynamisk tidsserie och då bör hänsyn tas till rumslig och 
tidsmässig variation av dessa värden.  

Även K-värdet (jordens benägenhet att erodera) antogs vara konstant i området. 
Detta gjordes av två anledningar.  Dels för att kvalitet och upplösning på jord-
artskartan i området är ganska låg, och dels för att osäkerheten kring hur man 
omvandlar en jordart eller textursammansättning till K-värde under svenska för-
hållanden är mycket osäker. Sammanlagt bedömdes att dessa osäkerheter skulle 
innebära en försvagning av möjligheterna att utvärdera betydelsen av den hög-
upplösta topografiska datan. Återigen, eftersom syftet med beräkningarna som 
gjordes var att kvalitativt och relativt beskriva skillnader i riskklassningen mellan 
olika delar av avrinningsområdet så antogs att topografin är viktigare än jordens 
erosionsbenägenhet. Vid en eventuell kvantitativ beräkning (som inte var i fokus 
av beräkningarna gjorda här) är betydelsen av K-värdet mycket större och dess 
rumsliga variabilitet bör tas hänsyn till och ingå i beräkningarna.           

Mått på känslighet 
Eftersom enbart relativa jämförelser mellan olika delar av avrinningsområdet 
kunde genomföras användes ett subjektivt men konsekvent mått för att studera 
resultat av alla använda modeller, nämligen standardavvikelse. Med andra ord, 
alla celler vars framräknade värde med avseende på erosion, ytavrinning eller 
stående vatten avvek med mer än en standardavvikelse från medelvärdet för alla 
celler, identifierades som riskområden.  
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Enkätundersökning  

En enkätundersökning med lantbrukarna i området genomfördes för att hämta in 
lantbrukarnas egna observationer och erfarenhet kring de tre risktyperna. Lant-
brukarna blev ombedda att på kartan rita in delar av fält och skiften där det före-
kom episoder av ytavrinning, erosion eller stående vatten. Detta dataset användes 
för verifiering av modelleringsresultatet (bild 5). 

Resultat 
Jämförelse mellan olika verktyg och modeller 
Sammanställningen av resultat med alla modeller/verktyg och olika upplösningar  
i markplanet presenteras i tabell 1, där det är en låg andel av avrinningsområdet 
som utpekades som avvikande enligt WATEM-beräkningarna för erosion. Efter-
som WATEM utpekar en låg procent celler som avvikande, oavsett upplösning,  
så krävs det en hög träffsäkerhet av denna modell för att kunna identifiera risk-
områden. 

Tabell 1. Procent celler som skilde sig med mer än en standardavvikelse (gräns för när 
en cell anses vara riskområde för erosion) från medelvärdet för 5 olika modeller/verktyg 
och tre upplösningar i markplanet.  

Modell/Verktyg 1 m 2 m 50 m 

 
% % % 

USPED 11,7 13,6 7,6 
WATEM_JBB* 0,9 1,6 2,6 
WATEM_VÄG** 4,3 3,2 2,9 
USLE2D_JBB* 8,3 9,8 7,0 
USLE2D_VÄG** 8,7 10,2 10,7 
FLOWACC 9,5 9,2 6,6 
TWI 14,8 16,5 13,7 

*JBB – jordbruksblocken användes som parcelgränser 
**VÄG – stora vägar i avrinningsområdet användes som parcelgränser 

I dennas studie visade USPED på större möjlighet att identifiera riskområden för 
erosion än WATEM, när det handlar om att identifiera relativa (kvalitativa) skill-
nader mellan olika delar av avrinningsområdet. Vid kvantitativa jämförelser inom 
ett och samma område eller mellan olika områden gäller inte längre samma förut-
sättningar, utan bägge modellerna (och fler därtill) bör testas och jämföras för att 
studera vilken modell och verktyg som fungerar bäst utifrån givna förutsättningar. 

Låg procent avvikande celler fås oavsett upplösning och även oberoende av vilken 
avgränsning man väljer för ”parceller”, det vill säga jordbruksblocken eller större 
vägar. Större ”parceller” (med vägar som gränslinjer) resulterar i något högre hetero-
genitet och högre procent avvikande celler men generellt är andel avvikande celler 
även här under 5 %. USPED-modellen identifierade mellan 7,6 (50 m upplösning) 
och 13,6 % (2 m upplösning) celler som avviker med mer än en standardavvikelse, 
och därmed ges större chans att identifiera riskområden.  
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Verktyg som användes för att identifiera ytavrinningen (USLE2D och FLOW 
ACC) var mer samstämmiga och skillnaderna var mindre mellan verktygen.  

Jämförelse mellan lantbrukarnas riskbedömning och 
resultat från olika verktyg och modeller 
Bild 5 visar lantbrukarnas redovisning av deras erfarenheter med iakttagelser av 
erosion, ytavrinning och stående vatten. Generellt kan man säga att väldigt små 
områden utpekades som erosion- och ytavrinningskänsliga. Dock utpekades långa 
sträckor längs öppna diken som erosionskänsliga. Å andra sidan utpekades fler  
fält och skiften som känsliga för stående vatten. Det är väldigt svårt att bedöma 
noggrannhet och tillförlitlighet av inlämnade uppgifter men sådan information kan 
tillsammans med modellerade resultat utgöra ett mycket bra underlag till diskuss-
ioner om riskområden och konkreta åtgärder.  

I bild 6, 7 och 8 presenteras kartor med resultat från olika modelleringar och 
beräkningar. För tydlighetens skull visar kartorna norra delarna av avrinnings-
området med öppet dike samt där huvuddelen av de av lantbrukarna utpekade 
riskområdena finns.  

Generellt kan man konstatera att modellerna och verktygen som testats här pekar 
ut större delar av avrinningsområdet som riskområden jämfört med lantbrukarnas 
observationer. Både FLOWACC och USLE2D lyckades identifiera de två fält i 
norra delen av området som även av lantbrukarna utpekades som riskområden för 
ytavrinning. Å andra sidan lyckades inget av verktygen identifiera det lilla fältet i 
centrala delen av avrinningsområdet.  

Även modelleringen av erosion visar samma mönster (bild 7). Förutom att USPED 
pekar ut större arealer så verkar modellerna ändå peka ut samma områden, det vill 
säga att områden som WATEM pekar ut oftast ligger inom de riskområdena som 
också USPED pekade ut. Lantbrukarna markerade nästan uteslutande områden 
längs öppna diken och även USPED identifierade samma områden, vilket innebär 
att man måste ta hänsyn till öppna diken vid åtgärdsarbete.  
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Bild 5. Lantbrukarnas iakttagelser av erosion, ytavrinning och stående vatten. 
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Bild 6. Riskbedömning för ytavrinningen - resultat av beräkningar med USLE2D och 
FLOWACC. 
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Bild 7. Riskbedömning av erosion - resultat av erosionsmodellering med USPED och 
WATEM. 
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Bild 8. Riskbedömning av områden med stående vatten - resultat av TWI- beräkningen.  
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Jämförelse mellan olika upplösningar 
Jämförelsen mellan olika upplösningar – 1 m respektive 2 m – visar att det finns 
skillnader i resultaten, men generellt är samma områden utpekade som riskområden 
med enbart mindre avvikelser mellan dessa två upplösningar. Skillnader i värden 
(bild 9) är därmed kvantitativa medan relativa skillnader mellan olika platser kvar-
står. Arbetet med 1 m upplösning är mer beräkningstungt eftersom själva filen är 
fyra gånger större än motsvarande fil med 2 m upplösning.  

Det måste också redovisas att framräknade värden med 1 m och 2 m upplösning 
visade sig vara mycket utspridda och fragmentariska på grund av den höga upplös-
ningen och således var det svårt att visualisera erhållna resultat. För att förstärka 
skillnader och minska betydelsen av enskilda celler med extrema värden beräkna-
des, med hjälp av så kallade ”Neighborhood statistics”, medelvärden med en radie 
på 5 celler (2m grid) respektive 10 celler (1 m grid). Således erhölls mer samman-
hängande områden med höga och låga värden som var lättare att visualisera.  

Med tanke på brist på valideringsdata är det omöjligt att bedöma om ovan nämnda 
kvantitativa skillnader är signifikanta, men ur en riskbedömningssynpunkt, där 
syftet är att hitta relativa skillnader inom samma avrinningsområde, är dessa skill-
nader mindre viktiga. För mindre områden (t.ex. enskilda fält) och med fokus på 
t.ex. kvantifiering av erosion, kan det vara intressant att förbättra upplösningen från 
2 m till 1 m och studera effekterna på modellresultat. Detta kräver dock detaljerade 
och rumsligt distribuerade mätningar som kan användas för att bedöma skillnader 
mellan upplösningarna. Det är helt uppenbart att detaljeringsgraden försvinner med 
50 m upplösning, och att identifiering på fältnivån blir mycket osäker och ofta även 
felaktig (bild 10-12).  

 

Bild 9. Jämförelse av USPED resultat framräknade med 1 respektive 2 m griden. 
Jämförelsen är gjord på erhållna värden i 1000 slumpmässigt valda punkter.  
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Bild 10. Riskbedömning för ytavrinningen – jämförelse av FLOWACC resultat med  
2 respektive 50 m griden. 
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Bild 11. Riskbedömning av erosion – jämförelse av USPED resultat med 2 respektive 
50 m griden. 
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Bild 12. Riskbedömning av områden med stående vatten - jämförelse av TWI- resultat 
med 2 respektive 50 m griden. 
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Täckdikning  
Resultaten visar att stamdikesrörens dragning går att identifiera i flera fall, medan 
grendikesrören är svårare att se i flygfotografierna. I bild 13 och 14 ser man några  
av stamdikena i flygfotografiet medan grendikena inte syns alls. I flygfotot, liksom  
i ytmodellen, ser man tydligt de höjdskillnader som finns i fältet genom att höglänta 
områden är ljusare än de mörkare, låglänta områdena. I bild 14 syns stamdiken som 
grova blå linjer och grendiken som tunna blå linjer. Bilden visar även tunna svarta 
höjdkurvor.  

 
Bild 13. Jämförelse av spektral information (flygfoto) till vänster och en ytmodell till höger 
från samma jordbruksfält.  Ett stamdike kan skymtas i båda bilderna (pilarna). 

 

 

Bild 14. Skiss över befintliga stam- samt grendiken i fältet. 
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Bild 15. Skiss över täckdikningen i fältet Bild 16. Skiss över täckdikningen i fältet. 

Bild 15 visar ett annat fält lite längre söderut, där stamdiket inte syns lika tydligt.  
Bild 16 visar sedan hur täckdikningen är planerad och hur höjdkurvorna är place-
rade. Till skillnad från bild 13 och 14, så är det svårare att identifiera stamdikena i 
bild 15 vid jämförelse med bild 16. Det är dock möjligt att skönja grendikena i övre 
vänstra hörnet i bild 15. Det är också möjligt att se höjdskillnaderna i bild 15 när 
man jämför med höjdkurvornas placering i bild 16. 

Det är tydligt att topografin har stor inverkan på upptorkningsmönstret i flygbilderna. 
Samtidigt är det vanligt att jordarten ändras med topografin och även olika jordarter 
kan i sig påverkar upptorkningsmönster. Någon djupare analys för bestämning av 
jordarter med hjälp av spektrala skillnader utfördes inte inom ramen för dennas 
studie, men tydligt är att både den spektala och den topografiska informationen som 
kan erhållas med ett UAS kan vara mycket behjälplig för att plocka ut relevanta 
platser för jordprovtagning. Tidpunkten för flygningen blir heller inte lika avgörande 
då man använder topografiska mätningar istället för spektrala, utan ökar flexibili-
teten. 

Diskussion och slutsatser  
Detta projekt har fokuserat på att identifiera relativa rumsliga skillnader mellan 
olika delar av ett litet jordbruksdominerat avrinningsområde. Utifrån detta fokus 
är det svårt att bedöma vilka fördelar 1 m grid har jämfört med 2 m griden, efter-
som bägge pekade ut mer eller mindre samma riskområden. Vid kvantitativa be-
räkningar kan detta ha en större betydelse men det låg utanför ramarna för denna 
studie.  

Resultaten visar att ytmodeller med en upplösning om 1m och 2m i planet, pekar  
ut i stort sett samma riskområden för fosforläckage. Det innebär att NNH är ett bra 
tillskott som indata för fosformodellering. Upplösningen på 50 m däremot, visade 
sig vara för dålig för att kunna peka på fältspecifika åtgärder. Tillämpningar av 
verktyg och modeller som användes här bör leda till säkrare gränsdragningar för 
riskområden och kan användas för att prioritera i vilka delar av ett avrinnings-
område där det är mest angeläget att införa åtgärder för att minska fosforförluster.       
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Modelleringarna i denna studie identifierade generellt större områden som risk-
områden jämfört med lantbrukarnas egna bedömningar. Orsakerna till detta är 
svårt att spekulera i baserat enbart på beräkningarna i ett enda området. I vissa  
fall är detta ganska logiskt eftersom t.ex. beräkningarna av stående vatten med 
TWI (bild 8) inte tar hänsyn till täckdikningen, utan helt styrs av topografin.  
Ett fungerande täckdikessystem kan ju effektivt leda bort vattenöverskott och då 
uppstår inte stående vatten på markytan. Det är viktigt att se över dräneringen i de 
utpekade områdena eftersom en bristfällig dränering i just dessa områden troligt-
vis kommer att innebära problem med både skördebortfall och med vattenkvalitet.  

Som nämndes tidigare, en standardavvikelse är ett subjektivt mått och mer rigo-
rösa gränser kan sättas. Dessutom kan de utpekade riskområdena ytterligare 
klassas utifrån deras närhet och koppling till öppna diken och vattendrag och på 
det sättet ännu mer begränsa riskområdena. Kartorna med beräkningarna är detalj-
erade och kan vara ett bra underlag till konkreta diskussioner med lantbrukarna 
kring lokalanpassade åtgärder.   

Sammanfattningsvis så måste erhållna resultat anses vara tillfredställande. Beräk-
ningarna i detta projekt gjordes ”i blindo”, utan att försöka kalibrera verktygen 
och modellerna, och jämförelsen med lantbrukarnas observationer skedde i efter-
hand. Man måste komma ihåg att lantbrukarnas bedömningar är subjektiva och 
kanske mindre precisa eftersom lantbrukarna ritade in riskområden på en pappers-
karta som sedan digitaliserades. En intressant fråga är om lantbrukarna skulle 
peka ut samma områden om de på förhand fick se de modellerade resultaten. Det 
vore därför önskvärt att få till stånd en iterativ process där resultaten diskuteras 
vidare med lantbrukarna.  

Framtida utveckling 
En intressant fråga i sammanhanget är hur långt kan man aggregera högupplöst  
data (t.ex. 2 m) innan man börjar förlora väsentlig information? Är 10 m eller 20 m 
upplösningsstorlek en rimlig kompromiss för att kunna jobba med större områden 
utan att förlora alltför mycket information?  

Diskussioner kring samstämmighet och skillnader i dessa två dataset kan hjälpa 
både modellerare att förstå modellernas möjligheter och begränsningar men också 
lantbrukare att inhämta och sortera kunskap som kan leda till effektivare produk-
tion och en bättre vattenmiljö. Riskkartor är mer konkreta för lantbrukarna än 
modellerade halter, mängder eller källfördelningar och kan utgöra mötesplatser 
där kunskap och kompetens från olika avnämare möts. 

Den typ av data som togs fram inom ramen för detta projekt kan även vara av 
intresse för lantbruk och miljöarbete i andra sammanhang än för bestämning av 
riskområden för fosforläckage. Digitala ytmodeller skulle kunna användas för att 
få fram bättre beslutsstödsmodeller för exempelvis gödsling på fältnivå eller för 
att bestämma bästa placering för anläggning av nya våtmarker.  
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Bild 17. Det obemannade planet visas i samband med flygningarna upp för de 
lantbrukare vars fält ingår i studieområdet (maj 2009). Foto: Anuscka Heeb 
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