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Bakgrunn 

Fosfor er et viktig næringsstoff for alger i våre vassdrag og tilførsel av fosfor bidrar derfor til økt 
algevekst som i sin tur kan føre til dårlig vannkvalitet. Tap av fosfor fra våre jordbruksareal kan derfor 
bidra til økt algeoppblomstring i nærliggende vassdrag. Ulike deler av jordbruksarealene har ulik 
risiko for tap av fosfor. Erosjonsrisiko, fosforinnhold i jorda og avstand til vassdrag er faktorer som 
har størst betydning for fosfortap. Jordtype, hellingsgrad/hellingslengde, jordarbeidingsmetode og 
vekstvalg er faktorer som påvirker erosjonsrisikoen. Jordas fosforinnhold og gjødslingspraksis 
påvirker tapene og kort avstand til bekker og vassdrag øker risikoen. 
 

Hva er fosforindeks (P-indeks)? 
For å få en mest mulig effektiv reduksjon av fosfortapene fra dyrka mark er det viktig å fokusere på 
de arealene som har størst tap. Det blir ofte sagt at 20 % av arealet utgjør 80 % av tapene! 
Kombinasjonen stor erosjonsrisiko og mye tilgjengelig fosfor i jorda karakteriseres som 
høyrisikoarealer. Å finne frem til en metode for å kartlegge risikoen for fosfortap fra dyrka mark er 
bakgrunnen for å beregne en såkalt fosforindeks (P-indeks). Metoden er utviklet i USA og har vært i 
bruk i bl.a Danmark i flere år. Bioforsk (NIBIO) har tilpasset modellen til norske forhold og NMBU har i 
samarbeid med NIBIO utviklet en nettbasert kalkulator for beregning av P-indeks på skiftenivå. 
Vannområde PURA har i samarbeid med NIBIO og NMBU utarbeidet en håndbok i bruk av 
fosforindekskalkulatoren: «Kalkulator for fosforindeks (P-indeks) – innføring og veiledning i bruk av 
kalkulatoren» (PURA, 2012). 
Skifteplan som det dominerende planleggingsverktøyet for gjødselplaner i landbruket, har med 
støtte fra LMD integrert kalkulatoren i sin applikasjon. Fra dette planleggingsverktøyet, som er 
benyttet i dette prosjektet, vises P-indeks i form av interpolert fargekart.  
Beregningsmodellen bygger på faste data som jordart, jordanalyser, jordarbeidingsmetode, avstand 
til vassdrag, vekstvalg og gjødsling. Jordsmonnskart og erosjonsrisikokart legges til grunn og tiltak 
som buffersoner og grasdekte vannveier blir registrert. På dette grunnlaget beregnes en P-indeks på 
hele driftsenheten. Ut fra dette kan planleggeren gå inn med tiltak på de deler av eiendommen som 
har høyest risiko.  
Ved å simulere med ulike jordarbeidingsmetoder, vekster, gjødsling og grasdekte buffersoner kan 
planlegger/gårdbruker få et bedre beslutningsgrunnlag for å prioritere tiltakene. Beregning av P-
indeks gir en indikasjon på risiko for tap av fosfor og beregner derfor ikke eksakt tap av fosfor i kg pr 
dekar. 
 

Mål 

Alle bøndene i nedslagsfeltet til Østensjøvann har fått tilbud om gratis gjødslingsplan med beregning 
av P-indeks. Innenfor nedslagsfeltet er det registrert i alt 23 gårdsbruk som blir drevet av 16 
driftsenheter, og dekker i alt 6.860 dekar.  
 

Organisering 
Norsk Landbruksrådgiving(NLR) har hatt ansvaret for utarbeiding av gjødslingsplan med P-indeks for 
alle gårdsbruk i nedslagsfeltet. Gjødslingsplanprogrammet Skifteplan har vært brukt som 
planleggingsverktøy. Så godt som alle driftsenhetene er medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving, 11 
av disse har og tidligere fått utarbeidet gjødslingsplan hos NLR mens 6 har laget sin egen plan via 
Skifteplan. Disse planene har vi i prosjektet bare gjennomgått sammen med brukeren. Øvrige planer 
er utarbeidet i tett dialog med brukerne. På alle bruka har det vær tilfredsstillende med jordprøver, 
både med tanke på alder og tetthet. Alle driftsenhetene er koblet til kart fra Statens Kartverk 
gjennom avtale med Skog og Landskap, og alle jordprøvene er koordinatfestet til kartet.  Follo 
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landbrukskontor har innhentet opplysninger om jordarbeidingsmetoder, grasdekte vannveier og 
buffersoner som i sin tur er lagt inn i kartgrunnlaget for driftsenhetene. 
 

Gjennomføring 
Alle driftsenhetene i Østensjøvann prosjektet har fått tilsendt gratis gjødslingsplan for 2015. Videre 
har Follo landbrukskontor og PURA fått kopi av gjødslingsplanen samt kart som viser P-indeks for 
hver driftsenhet. P-indeks kartet har så langt i prosjektet ikke vært brukt aktivt sammen med 
gårdbrukeren til å vurdere risiko og eventuelt nye tiltak. Etter at samtlige gjødslingsplaner var klare 
ble de slått sammen til et stort «bruk» på i overkant av 6.500 dekar hvor det beregnes P-indeks på 
hele nedslagsfeltet til Østensjøvann.  
Fosforindeksen vises som et konturkart over 
skifte/driftsenheten. Den beregnede tallverdi er ingen eksakt 
verdi for tap av fosfor men mer å betrakte som en relativ verdi. 
Jo høyere tall desto større risiko for fosfortap. I dette kartet er 
det brukt 12 fargenyanser fra grønt via brunt til rødt, hvor den 
mest grønne har en P-indeks på 3,2 eller lavere og den røde har 
en indeks på 161 eller høyere.   
Som det går frem av kartutsnittene er det meste av arealet 
grønt. En ser enkelte skifter eller deler av skifter med noe brunt 
og det finnes arealer som er røde. Den høyeste verdien som er 
målt er på 189. Årsaken til de høye verdiene skyldes først og 
fremst jordart og hellingsgrad/hellingslengde. På disse arealene 
ser en og at overvintring i stubb eller lett høstpløying reduserer 
risikoen. Ved å legge inn buffersone langs bekker og i dråger ser 
en og at P-indeksen går ned. 
 
Kartet over nedslagsfeltet er på 20 km2 og er delt i tre i denne 
rapporten 

Nord 
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Midt 

 

Sør
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Sammendrag 
Erfaringer fra prosjektet viser at beregning av P-indeks på gårdsnivå er et enkelt og velegnet verktøy 
for å kunne sette inn målrettede tiltak i kampen mot fosforavrenning. Gjødslingsplanprogrammet 
Skifteplan er dominerende i markedet og brukes både av enkeltbønder og av Norsk 
Landbruksrådgiving. Beregning av P-indeks i Skifteplan medfører lite ekstraarbeid, da de fleste 
opplysninger allerede ligger inne i gjødslingsplanen. Jordarbeidingsmetode høsten før aktuell 
planleggings år må være registrert. En annen viktig forutsetning for å fange opp variasjonen, er at det 
er tatt ut tilstrekkelig med jordprøver, og at disse er koordinatfestet. Det er ikke noe krav om at 
jordprøvene er tatt ut med GPS. En kartskisse som viser prøvepunktet er tilstrekkelig for å stedfeste 
punktet til kartfunksjonen i Skifteplan. Hver enkelt jordprøve bør dekke et areal på mellom 10 og 20 
dekar. Der hvor det er stor jordvariasjon bør tettheten ned på under 10 dekar. 
 
Bruk av P-indeks som et hjelpemiddel i forhold til forurensning fra landbruket egner seg best 
gjennom et samarbeid mellom gårdbruker og rådgiver, hvor en kan simulere og diskutere ulike tiltak. 
Det er heller ikke noe i veien for at den enkelte gårdbruker sjøl kan gjøre denne jobben, eller at 
rådgiveren kan foreslå aktuelle tiltak uten at gårdbrukeren fysisk er tilstede. 
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