Trestegsmodellen
– för en trygg dricksvattenförsörjning
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Sammanfattning
Trestegsmodellen (3SM) är LRFs förslag på ett förbättrat arbetssätt som syftar
till att ge ett långsiktigt skydd för dricksvattentillgångarna samtidigt som det löser
de intressekonflikter som uppstår på ett rimligt och kostnadseffektivt sätt.
Modellen utgår från att samexistens mellan dricks
vattenuttag och livsmedelsproduktion etc normalt bör
vara möjlig men att olika hänsynskrav och försiktig
hetsmått kan behöva ställas. Skyddet ska vara behovs
anpassat och stå i rimlig proportion till de konkreta
hot mot vattenkvaliteten som finns. Processen ska vara
enkel och kostnadseffektiv samt bygga på dialog mel
lan de berörda parterna. Ansvaret och de ekonomiska
bördorna för skyddet ska fördelas på ett rimligt sätt.
Enligt 3SM inrättas skyddsområden för alla vatten
täkter men föreskrifterna anpassas tydligare än idag
efter förutsättningarna och behoven i det enskilda fal
let. Modellen utgår från en grundläggande skydds
nivå som gäller för alla vattenskyddsområden och som
byggs ut med förstärkta hänsyn i de fall där detta be
hövs. Modellen innebär att dagens system med förbud
och tillståndsplikter delvis ersätts med tydligt angivna
försiktighetsmått. Förbud och tillståndsplikter används
bara i de fall detta är särskilt motiverat.
Bedömningen av skyddsnivå sker i tre steg. Det för
sta steget, den grundläggande skyddsnivån, är tänkt att
utgöra ett ”golv” för de hänsyn som ska tas och bör
gälla i alla vattenskyddsområden. Utgångspunkten är
att vattenkvaliteten är god och att det inte finns sär
skilda omständigheter som talar för att ett starkare
skydd behövs. Den grundläggande skyddsnivån inne
bär i normalfallet inte att pågående markanvändning
avsevärt försvåras utan fortsatt produktion av livsmed
el, etc ska vara möjlig. I de flesta vattentäkter ger den
grundläggande skyddsnivån tillsammans med de hän
syn som följer av generella föreskrifter ett tillräckligt
skydd.
Om det finns särskilda omständigheter som talar för
att hänsynsnivån behöver förstärkas, t ex om det finns
begränsade problem, förekomster av bekämpnings
medelsrester, negativa trender, betydande skyddsvär

de, kan den grundläggande skyddsnivån kompletteras
med ett andra steg, den förstärkta skyddsnivån. Denna
skyddsnivå hanterar specifika problem och risker. En
individuell bedömning görs för det aktuella vatten
skyddsområdet och de ytterligare inskränkningar före
skrivs som är motiverade i det särskilda fallet. Denna
skyddsnivå måste bestämmas i samråd mellan de be
rörda markägarna och vattenverket. Inskränkningar
na innebär normalt att pågående markanvändning
avsevärt försvåras och ersättning ska utgå till drabbade
markägare. Ersättningsmöjligheten är en viktig förut
sättning för en konstruktiv dialog om mer långtgåen
de inskränkningar.
När det finns mer omfattande problem eller risker
kan långtgående restriktioner vara motiverade och
konsekvenserna för den enskilde bli stora. Restriktionsnivån utgör det tredje och mest ingripande steget i
3SM. Konsekvenserna för den enskilde blir här så stora
att huvudmannen för vattentäkten/kommunen bör
vara skyldig att på ett tidigt stadium lösa in de drab
bade markområdena om markägaren så önskar. Denna
restriktionsnivå bör endast förekomma i undantags
fall. Då en vattentäkt kräver långtgående restriktioner
kan lokaliseringen av vattentäkten eller vattenintaget
i vissa fall behöva diskuteras. Det kan t ex ifrågasättas
om en vattentäkt som är placerad i ett intensivt jord
bruksområde är rätt lokaliserad. Det är inte givet att
en vattentäkt alltid ska få företräde framför andra in
tressen utan det kan ibland vara motiverat att vatten
täkten flyttas eller ändras.
Vad som utgör grundläggande hänsyn kan variera be
roende på om det är frågan om en yt- eller grund
vattentäkt. Vidare kan vissa grundläggande hänsyn
endast gälla den primära skyddszonen medan andra
även gäller i den sekundära skyddszonen.
trestegsmodellen (3sm)
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Vatten är nödvändigt för allt liv.
Vi är alla överens om att
vattnet behöver

skyddas.
Det är viktigt att hitta en modell
som löser

4

konflikter.

1. Inledning
Vatten är nödvändigt för allt liv. Vi är alla överens om att vattnet behöver skyddas.
Samtidigt är också produktion av andra livsmedel och energi av grundläggande
betydelse. Produktion av livsmedel och energi kan innebära påverkan på vattnet
och därmed hamna i konflikt med dricksvattenproduktionen. Alla verksamheterna
är dock berättigade och nödvändiga ur ett samhällsperspektiv.
Det är viktigt att hitta en modell som löser konflikter mellan dricksvattenproduktion
och annan livsmedels- och energiproduktion på ett sätt som är kostnadseffektivt och
som framstår som rimligt för alla berörda.
Vi inom de gröna näringarna har ett generellt ansvar
att minska påverkan på vatten av alla slag. Inom om
råde där dricksvatten utvinns är det ansvaret större
och hur det yttrar sig i konkreta åtgärder beskrivs se
nare i detta dokument. Vattenverken har också ett an
svar för att lokalisera och utforma vattentäkterna på
ett sätt som innebär en så liten inverkan på motståen
de intressen som möjligt. Parterna måste sträva efter
att finna lösningar som tar hänsyn till alla intressen.
Slutligen har också det allmänna ett ansvar för att vat
tenskyddet inte leder till orimliga konsekvenser för
enskilda medborgare och företagare.
Lantbrukets ansvar för vattenskydd bör också be
dömas i ett större perspektiv. Om detta ansvar medför
krav som det svenska lantbruket inte kan uppnå finns
en risk att produktionen flyttas till andra länder. I for
muleringen av generationsmålet är regeringen tydlig
med att de svenska miljömålen inte ska nås med hjälp
av export av varken miljö- eller hälsoproblem till andra.

Möjlighet till förbättring av dagens system
Dagens vattenskyddsmodell klarar tyvärr inte av att
hantera de intressekonflikter som uppstår på ett rim

ligt sätt. Erfarenheterna från de senaste åren visar att
den svenska vattenskyddsmodellen är onödigt kon
fliktskapande och mycket tids- och kostnadskrävande
för alla inblandade. Många beslut framstår som omo
tiverade och godtyckliga för jordbrukarna. Besluten
bygger alltför ofta på schabloner och principiella ställ
ningstaganden istället för fakta och kunskaper, och
det är mycket sällan som konsekvenserna utreds inför
besluten. Vi upplever också att det finns en stor okun
skap hos såväl kommuner, konsulter som myndigheter
om hur man arrangerar en vattenskyddsprocess för
att skapa delaktighet och engagemang. Enligt vår upp
fattning är det i många fall tveksamt om besluten
medför förbättringar av skyddet som står i rimlig pro
portion till kostnaderna.
Dricksvattenskyddet har varit i ökat fokus de senaste
10 till 15 åren. Ett skäl kan vara att det formella skyd
det tidigare varit relativt svagt. Enligt vår uppfattning
har dock pendeln slagit över för långt åt andra hållet
och de krav som idag ställs är ofta omotiverat långtgå
ende. Arbetet drivs i första hand inte av ökande pro
blem eller risker utan av samhällets ändrade syn på
riskerna. Jordbruket har pekats ut som ett särskilt pro
trestegsmodellen (3sm)
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blemområde. Detta trots att miljöutvecklingen varit
positiv under denna tid, under vilken jordbrukets miljöarbete har utvecklats kraftigt och riskerna med be
kämpningsmedel har minskat.

LRF:s målsättning
LRF ifrågasätter inte att dricksvattenresurserna skyd
das, men vattenskyddet måste ändras så att kraven står
i rimlig proportion till de konkreta hot mot vattenkva
liteten som finns. Skyddsnivån måste styras av de pro
blem och risker som faktiskt finns kring den aktuella
täkten och inte av schabloner. Dessutom måste kostna
derna för vattenskyddet fördelas så att de inte drabbar
den enskilde orimligt hårt. LRF:s målsättning kan
därför sammanfattas i följande tre punkter:

LRFs målsättning
• Det ska vara möjligt att på ett hållbart och
lönsamt sätt bedriva jordbruk, trädgårdsodling
och skogsbruk inom vattenskyddsområde.
• Vi inom de gröna näringarna har ett ansvar
för att våra verksamheter inte leder till att
vatten inte kan användas som dricksvatten.
• De ekonomiska bördorna för skyddet ska
fördelas på ett sätt som inte drabbar den
enskilde lantbrukaren orimligt hårt.

6

för en trygg dricksvattenförsörjning

3SM bygger på att de gröna näringarna är med och
tar ett ansvar för att utforma sina verksamheter och
visa hänsyn så att den påverkan verksamheterna har
på dricksvattnet begränsas. Det handlar inte om att de
gröna näringarna ensamma ska ha detta ansvar, utan
det måste alltid vara frågan om rimliga krav som inte
snedvrider konkurrensen och som inte drabbar den
enskilde med orimliga krav. I avsnittet grundhänsyn i
vattenskyddsområden anger vi hur långt vi tycker att
detta ansvar bör sträcka sig. Om längre gående krav
behöver ställas måste detta vara särskilt motiverat och
kostnaderna får inte drabba den enskilde.

Utmaningar
I de flesta fall bör det vara möjligt att livsmedelspro
duktion och dricksvattenproduktion bedrivs sida vid
sida. I vissa vattenförekomster finns det dock problem
med framförallt nitrat och rester av bekämpningsme
del. Dessa problem måste lösas. I många fall bör dessa
lösningar kunna ske utan större inskränkningar i de
befintliga verksamheterna. I de fall där lösningarna
kräver kraftigare åtgärder eller inskränkningar måste
kostnaderna fördelas på ett rimligt sätt. Hänsyn måste
också tas till de risker som finns. Riskerna måste ana
lyseras grundligt. Synen på risker måste ändras från
vad som gäller idag.
Det är dags att diskutera ändrade synsätt och nya
metoder för hur vi ska skydda dricksvattnet. LRF efter
lyser en dialog om hur vattenskyddet kan utformas på
ett effektivt sätt som tar hänsyn till alla intressen. Vi
tror att det finns mycket att vinna genom en vatten
skyddsmodell som bygger på delaktighet och lojalitet
med skyddet istället för tvång och kontroll. Samtidigt
är det en grundförutsättning i en demokratisk rätts
stat att medborgare och företagare behandlas på ett
rimligt och rättssäkert sätt.

Foto Ester Sorri

2. Processen

– dialog på ett tidigt stadium

Inrättandet av vattenskyddsområden har hittills gått långsamt och ofta varit
konfliktfyllt. Den kanske vanligaste orsaken till det är att de som berörs av
restriktioner inte får erbjudande om dialog förrän i ett sent skede.
Det finns flera exempel på att dialogen startat först
när det skickats ut ett ganska komplett tekniskt under
lag med områdesavgränsning och förslag till skyddsfö
reskrifter. Då blir det för många naturligt att reagera
med taggarna utåt och det blir debatt istället för dia
log. Därför kan det inte nog betonas att starta dialo
gen tidigt. Att boende och verksamhetsutövare kän
ner att de får förtroende att bli involverade ”på riktigt”
i processen är viktig för processen. Det blir skillnaden
mellan att få människor att känna ett eget ansvar för
vattnet jämfört med att det anses vara kommunens an
svar. Signalen får inte bli att ”gör bara som vi säger åt
dig så blir det ett bra vatten”. I det senare fallet skiljs
man åt som mer eller mindre som ovänner och uppfyl
ler i sin vardag bokstaven i skyddsföreskrifterna men
inte mer. Genom en tidig dialog skaffar sig kommu
nen också en möjlighet att förklara varför v issa skydds
åtgärder föreslås och därmed få en ökad förståelse.
Verksamhetsutövarna får också möjlighet att bidra
utifrån sina kunskaper och erfarenheter vilket i slut
ändan kan göra att skyddsföreskrifterna blir balanse
rade, rimliga och tydliga att efterleva och arbeta med.

Vilka bör delta i diskussionen?
Det är viktigt att föra en diskussion med dem vars
verksamheter påverkas mest av att ett vattenskyddsom
råde fastställs. Och att kommunen först informerar de
enskilda människorna som berörs om vad som är på
gång och inte organisationer. Därefter kan en mark
ägare själv välja att bli företrädd av någon. Detta gäller
i hög grad de areella näringarna och huvudmän för
infrastruktur, men även andra verksamhetsutövare
kan vara aktuella. För att det ska bli en bra dialog med
alla deltagare är det viktigt att gruppen inte är för stor.
Man kan inte förvänta sig att få gehör för alla lämnade
synpunkter, men man kan kräva att få föra fram sina
synpunkter och att få dem bemötta. Det bästa är om
synpunkterna bemöts på plats eftersom det då blir en
dialog. Ibland är detta inte möjligt, då får vattentäk
tens huvudman återkomma skriftligt eller muntligt
vid ett senare tillfälle.

Vilket underlag bör presenteras?
Det är viktigt att i ett tidigt skede presentera en lätt
förståelig karta med tydliga fastighetsgränser över
trestegsmodellen (3sm)
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skyddsområdets planerade utbredning. Dessutom bör
det finnas material som beskriver vattenförsörjningen
och trender när det gäller konsumtion och vattenkva
litet. En preliminär riskbedömning för vattentäkten
bör också ingå. Riskanalysen ska på ett strukturerat
sätt beskriva och rangordna de risker som finns i om
rådet för vattentäkten. Skyddsföreskrifterna ska sedan
på lämpligt sätt reglera de definierade riskerna för att
minimera dess påverkan på vattentäkten. Här är det
värdefullt att föra en dialog med personer med olika
bakgrund och kompetens så att olika perspektiv kom
mer fram. Om markanvändning regleras genom för
bud, tillståndsplikt eller anmälan är det viktigt att i
denna fas också diskutera hur sådana ärenden bör
hanteras för att passa både berörda verksamhetsut

Tips för huvudmannen
1. Gruppens sammansättning är viktig. De som
berörs mest bör få möjlighet att delta. Tänk
dock på att gruppen inte får bli för stor.
2. Inbjudan skickas till de lokala intresseorganisationer som kan vara aktuella inom det
tilltänkta vattenskyddsområdet. Intresse
organisationerna utser sedan en eller flera
representanter.
3. För att åstadkomma bra diskussioner är det
viktigt att alla inbjudna deltagare får möjlighet
att förbereda sig. Gå därför ut med inbjudan
med god framförhållning.
4. Välj en tid på året då så många som möjligt
kan delta.
5. Ta fram ett bra och pedagogiskt underlag.
Försök att tillmötesgå deltagare som önskar
ytterligare underlag i ärendet.
6. Huvudmannen bör var ordförande, detta bör
inte överlåtas åt en konsult. Det är däremot
bra om konsulten kan delta och förklara
särskilda tekniska frågor som kommer upp
under diskussionen.
7. Alla deltagare ska få komma till tals och få
sina synpunkter bemötta, helst på plats, även
om de lämnas utan åtgärd.
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övare och myndigheter. Exempel på frågor som kan
ställas är hur ofta man behöver söka tillstånd och hur
regleringen hanteras om en verksamhet berörs av
fleraolika föreskrifter.

Vem leder diskussionen?
Huvudmannen för vattentäkten ska vara den som
leder diskussionen och inte den tekniska konsulten.
Ställningstaganden som rör avgränsning och zonin
delning av skyddsområdet, föreskrifternas skärpa med
mera, ska klargöras på ett tydligt sätt. Särskilda över
väganden, till exempel att en viss anläggning eller väg
sträckning inte ingår i skyddsområdet och detta inte
verkar miljömässigt motiverat, bör förklaras. Det är
viktigt att föra anteckningar från möten som hålls.
Det är viktiga saker det handlar om och personer som
inte kan närvara får på så sätt ändå en viss informa
tion om mötet.
Nedan finns en lista med tips publicerad av Läns
styrelsen i Västra Götaland. (Förankra i dialog, LRF och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län)

Tips för övriga deltagare
1. Det är viktigt att alla kommer pålästa och
har klart för sig vad som ska diskuteras.
Diskussionen handlar inte om utan hur
vattenskyddsområdet ska utformas och
vilka åtgärder som krävs.
2. Var och en har ett eget ansvar för att skaffa
sig relevant kunskap inom området. Kurser
och utbildningstillfällen erbjuds regelbundet av
både intresseorganisationer och myndigheter.
3.	Ibland finns det önskemål om att delta med
flera representanter från sin intresseorganisation. För att balansera gruppens storlek och
sammansättning är detta inte alltid möjligt.
4. I diskussionen ska det framkomma hur olika
verksamheter bedrivs. Kanske har det redan
gjorts stora miljöförbättrande åtgärder i
området i form av till exempel anläggning
av våtmarker och nyttjande av skyddszoner?
Kanske kan ytterligare åtgärder föreslås som
innebär förbättringar för vattenskyddet.

3.

Restriktionsnivå

2.

Förstärkt skyddsnivå

1.

Grundläggande skyddsnivå

Basnivå
gäller alltid oavsett VSO

De tre stegen
Basnivå
Vi har en hög miljöskyddsnivå när det gäller jordbru
ket idag. Vi har i botten en grundlig reglering när det
gäller spridning och växtskyddsmedel och stallgödsel
som i sig ger en hög skyddsnivå. Denna nivå komplet
teras av ett o
 mfattande system för information, utbild
ning och rådgivning, där lantbrukarna själva tar ett
stort ansvar. Kunskapen och medvetenheten om hur
hantering och spridning ska ske på ett miljövänligt
sätt har blivit mycket bättre. Kemikalieinspektionen
har genom sin godkännande
pröv
ning plockat bort
många av de mindre lämpliga bekämpningsmedlen.
Lantbruket har gjort mångmiljardinvesteringar i göd
selbrunnar, påfyllnadsplatser och miljövänligare tek
nik. Vi har en också teknik- och kunskapsutveckling
som gör det möjligt att ta betydligt mer preciserade
miljöhänsyn än tidigare. Många av dessa åtgärder av
ser påverkan på vatten.
Sammantaget gör detta att vi har en relativt hög
skyddsnivå för vattnet som alltid gäller oavsett om ett
vattenskyddsområde inrättas eller ej. Denna skydds
nivå måste beaktas när man bedömer skyddsbehovet
inom ett vattenskyddsområde. Vi har valt att benämna
denna nivå för ”Basnivå”
Enligt trestegsmodellen inrättas skyddsområden
för alla vattentäkter men föreskrifterna anpassas tydli

gare än idag efter förutsättningarna och behoven i
det enskilda fallet. Modellen utgår från en grundläg
gande skyddsnivå som gäller för alla vattenskyddsom
råden och som byggs ut med förstärkta hänsyn i de
fall där detta behövs. Modellen innebär att dagens
system med förbud och tillståndsplikter delvis ersätts
med tydligt angivna försiktighetsmått. Förbud och till
ståndsplikter används bara i de fall detta är särskilt
motiverat.

Steg 1
Bedömningen av skyddsnivå sker i tre steg. Det första
steget, den grundläggande skyddsnivån, är tänkt att ut
göra ett ”golv” som anger de hänsyn som alltid bör tas
och som bör gälla i alla vattenskyddsområden. I kapi
tel 5, ”Grundhänsyn inom vattenskyddsområde” be
skrivs de hänsyn som vi anser alltid bör tas i vatten
skyddsområden. Den grundläggande skyddsnivån
innehåller ett antal försiktighetsmått som tillsammans
med de hänsyn som följer av generella föreskrifter bör
ge ett tillräckligt skydd i de flesta vattenskyddsområ
den. Någon tillståndsprövning sker inte vid denna
skyddsnivå men en substans, bentazon, bör inte an
vändas. Vad som utgör grundläggande hänsyn kan
variera beroende på om det är frågan om en ytvattentrestegsmodellen (3sm)
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eller grundvattentäkt. Vidare kan vissa grundläggan
de hänsyn endast gälla den primära skyddszonen
medan andra även gäller i den sekundära skyddszo
nen. Den grundläggande skyddsnivån innebär i nor
malfallet inte att pågående markanvändning avsevärt
försvåras utan fortsatt produktion av livsmedel etc är
möjlig.

Steg 2
Utgångspunkten för den grundläggande skyddsnivån
är att vattenkvaliteten är god och att det inte finns sär
skilda omständigheter som talar för att ett starkare
skydd behövs. I vissa fall kan det finnas särskilda om
ständigheter som talar för att hänsynsnivån behöver
förstärkas. Om det t ex finns begränsade problem, fö
rekomster av bekämpningsmedelsrester, negativa
trender eller om täkten har ett betydande skyddsvär
de, kan den grundläggande skyddsnivån kompletteras
med ett andra steg, den förstärkta skyddsnivån. Denna
skyddsnivå innebär dock inte en schablon utan hante
rar specifika problem och risker. En individuell be
dömning görs för det aktuella vattenskyddsområdet
och de ytterligare hänsyn föreskrivs som är motivera
de i det särskilda fallet. Det kan här vara frågan om
strängare krav på hänsyn, t ex längre skyddsavstånd.
De förstärkta hänsynen kan antingen regleras direkt i
vattenskyddsföreskrifterna eller genom tillståndspröv
ning men det bör också vara möjligt att träffa överens
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kommelser mellan huvudmannen för vattentäkten
och enskilda eller grupper av markägare. Denna
skyddsnivå måste bestämmas i samråd mellan de be
rörda markägarna och huvudmannen. Inskränkning
arna innebär normalt att pågående markanvändning
avsevärt försvåras och ersättning ska utgå till drabba
de markägare. Ersättningsmöjligheten är en viktig
förutsättning för en konstruktiv dialog om mer långt
gående inskränkningar.

Steg 3
När det finns mer omfattande problem eller risker
kan långtgående restriktioner vara motiverade och
konsekvenserna för den enskilde bli stora. Restrik
tionsnivån utgör det tredje och mest ingripande steget
i 3SM. Konsekvenserna för den enskilde blir här så
stora att huvudmannen för vattentäkten/kommunen
bör vara skyldig att på ett tidigt stadium lösa in de
drabbade markområdena om markägaren så önskar.
Denna restriktionsnivå bör endast förekomma i undan
tagsfall. Då en vattentäkt kräver långtgående restrik
tioner kan lokaliseringen av vattentäkten eller vatten
intaget i vissa fall behöva diskuteras. Det kan t ex
ifrågasättas om en vattentäkt som är placerad i ett in
tensivt jordbruksområde är rätt lokaliserad. Det är
inte givet att en vattentäkt alltid ska få företräde fram
för andra intressen utan det kan ibland vara motiverat
att vattentäkten flyttas eller ändras.

3. Riskhantering

Foto Ester Sorri

I princip all form av mänsklig aktivitet
innebär någon form av risk. Om vi vill ha
ett levande samhälle innebär det att en
viss nivå av risktagande accepteras.
Ett exempel är de transportmöjligheter som dagligen
innebär att vattenskyddsområden utsätts för en risk
att bli förorenade på olika sätt. Det finns många vägar
och järnvägar som leder genom vattenskyddsom
råden. Årligen sker olyckor med lastbilar och person
bilar inom primär eller sekundär zon. Trots att dessa
olika transportmöjligheter innebär stora risker för
vattenförorening ska ske har Sverige valt att acceptera
den risken – transportmöjligheten får med andra ord
anses väga upp risken för förorening av ett vatten
skyddsområde. Ett annat exempel på en extrem form
av risk som Sverige valt att acceptera för att kunna
trygga landets energiförsörjning är kärnkraftverk.
Trots att kärnkraftverk innebär en oöverskådlig fram
tida risk för olika olyckor och föroreningar har Sverige
valt att acceptera denna risk för att kunna trygga lan
dets energiförsörjning.
Hur olika risker värderas och hanteras samt vilken
toleransnivå som anses acceptabel för en viss risk har
avgörande betydelse för arbetet med att inrätta vatten
skyddsområden. För att Sveriges kommuner ska kunna
genomföra ett rättssäkert och kostnadseffektivt arbete
behöver det finnas tydliga riktlinjer för hur olika ris
ker inom ett vattenskyddsområde ska värderas och
hanteras, samt vilken toleransnivå som är acceptabel
för en viss risk. Vidare måste de restriktioner och krav
på åtgärder som inrättandet av vattenskyddsområden
medför stå i proportion till de risker de syftar till att
trestegsmodellen (3sm)
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längre.Detta ”fullskaletest” ger därför en vägledning
om samexistens. Om inte flera decenniers användning
av gödsel eller växtskyddsmedel förorenat råvattnet
får det anses vara mycket liten risk att det plötsligt
skulle börja ske. Och finns det förhöjda halter av nitrat
Tillvägagångssätt
Riskfaktorer behöver identifieras och sedan klassas eller finns rester av växtskyddsmedel är det på motsva
utifrån hur stor risk de kan anses innebära. Ett exem rande sätt en indikation om förhöjd risk. När det gäl
pel på en sådan riskfaktor är en bilväg som leder ge ler vägar däremot är ingen olycka hittills ingen garan
nom ett vattenskyddsområde och som klassas utifrån ti mot att det inte skulle ske i framtiden.
Den andra sidan av riskanalysen är kostnaden för
hur trafikerad vägen är och vilken typ av transport
som förekommer på vägen. Ett annat exempel på en att åtgärda en risk som bedömts som tillräckligt hög
riskfaktor är spridning av gödsel och växtskyddsmedel för att åtgärdbarheten måste utredas. Här finns idag
på åkermark inom vattenskyddsområde. Den risk som en osäkerhet då den som beslutas om riskers värde
gödsel- och växtskyddsanvändning anses utgöra måste och åtgärdbarhet bara delvis är samma som skulle stå
klassas på ett sätt som är proportionerligt till den risk för åtgärdskostnader.
Ett exempel är om en väg egentligen inte bör gå
som bilvägen anses utgöra. I annat fall riskerar olika
riskfaktorer att värderas olika. För att komma fram till genom ett vattenskyddsområde. Även om risken för
hur stor risk en viss verksamhet eller en viss aktivitet vattenförorening är lika stor för vägen som för bru
innebär behöver det slutligen göras en sammanväg kande av åkermark in till vägen kan en kommun vara
obenägen att besluta om vägåtgärder eftersom man
ning av relevanta riskfaktorer.
En vägledning vid resonemang om risker är det fak själv skulle kunna drabbas av kostnader. Åtgärder i all
tum att de flesta vattentäkter funnits sedan många år mänintresset livsmedelsproduktion förutsätts att en
tillbaka, ofta decennier med de halter av olika ämnen skilda människor betala för medan åtgärder i allmän
som finns i vattnet. På samma sätt har de olika risk intresset infrastruktur (vägar) ses på ett annat sätt.
verksamheterna som vägar eller lantbruk också fun Denna inkonsekvens försvårar dagens riskanalys.
nits i avrinningsområdet i decennier eller ännu
minimera – i annat fall riskerar vi att inrättandet av
vattenskyddsområden resulterar i ett onödigt resurs
slöseri.
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4. Vattenskyddsområdenas
storlek
Vattenskyddsområden kan täcka mycket stora områden. Enskilda vattenskyddsområden för ytvattentäkter kan ofta omfatta hundratals kvadratkilometer.
Förslaget till vattenskyddsområde för Göta älv omfattar 1 700 kvadratkilometer.
Även de ingående skyddszonerna är ofta mycket stora.
Den primära zonen, där Naturvårdsverkets allmänna
råd rekommenderar totalförbud mot användning av
växtskyddsmedel, kan i många fall uppgå till tusentals
hektar. LRF har uppskattat att närmare en fjärdedel
av åkermarken i Mälardalsregionen kan komma att
ligga inom vattenskyddsområde inom fem till tio år. I
Skåne beräknas 64 000 hektar åkermark kunna ham
na i vattenskyddsområden. Förhållandena är liknande
även i andra delar av Sverige.
Storleken på vattenskyddsområden och skyddszo
ner styrs till stor omfattning av rekommendationerna
i Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskydds
områden. Utgångspunkten enligt handboken är för
ytvatten att hela tillrinningsområdet bör omfattas av
vattenskyddsområdet. Endast vid mycket stora tillrin
ningsområden (större sjöar och älvar) bör vatten
skyddsområdet kunna göras mindre än tillrinnings
området.
Vattenskyddsområdet ska delas in i skyddszoner för
att medge en differentiering av restriktionerna. Zon
indelningen bestäms dock utifrån rinntider vid ex
trema väderlekssituationer vilket motiveras av att
räddningsinsatser ska kunna vidtas vid en olyckshän
delse innan en ytlig föroreningsfront hinner fram till
vattenintaget. Avgränsningen av zonerna har ingen
tydlig koppling till de restriktioner som Naturvårds
verket rekommenderar för de olika zonerna.

Enligt LRFs uppfattning är det i de flesta fall inte
sakligt motiverat att påtagligt inskränka markanvänd
ningen i så stora skyddszoner som följer av handbo
kens rekommendationer.
Den starka kopplingen mellan zonindelning och
rekommenderade inskränkningar bör upphöra. Vid
bestämmande av förstärkt hänsynsnivå och restrik
tionsnivå bör kraven istället bestämmas utifrån för
hållandena på platsen och de naturliga och tekniska
barriärer som finns. De förstärkta hänsynen ska inte
utgöra ett ”paket” som följer av zonindelningen, t ex
bör dagens rekommendation att användning av be
kämpningsmedel bör vara förbjuden inom hela den
primära zonen utgå.
Skyddsområden och skyddszoner för ytvatten bör
inte dimensioneras utifrån extrema väderleksförhål
landen. Tertiär zon bör endast användas i de fall detta
är särskilt motiverat. Normalt bör skyddsområdet en
dast bestå av primär och sekundär zon vilka avgränsas
efter mer normala flöden.
Vidare bör avgränsningen inte präglas av ytterligare
”säkerhetsmarginaler” i varje steg av bedömningen.
Den grundläggande hänsynsnivån gäller i de flesta
fall både för primär och sekundär skyddszon. Några
mer ingripande krav gäller dock endast primär zon.

trestegsmodellen (3sm)
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Det vilar ett stort

ansvar på alla
som använder växtskyddsmedel.
En grundförutsättning är en

säker hantering i alla led.
Foto Ester Sorri
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5. Grundhänsyn
i vattenskyddsområde
När inget annat anges avser hänsynen både primär och sekundär zon samt både yt- och grundvattentäkter.

5.1 Växtskydd/kemiska bekämpningsmedel
5.1.1 Förekomst av bekämpningsmedel i vatten

Användningen av växtskyddsmedel medför en risk för
att skadliga ämnen kommer ut i miljön och i förläng
ningen påverkar dricksvattenkvaliteten. Under de se
naste årtiondena har ett stort antal olämpliga ämnen
tagits bort från marknaden och mängden ämnen som
används minskat. Hanteringen och spridningen har
under samma tid blivit bättre. Detta har gjort att ris
kerna för skador i miljön har minskat kraftigt. Erfa
renheterna från Vemmenhögsån i Skåne visar att hal
terna av växtskyddsmedelsrester i vattendraget har
minskat radikalt trots att användningen på fälten är
oförändrad. Minskningen beror på ökad medveten
het hos användarna och hänsyn till följd av informa
tionskampanjer.
Trots detta visar den nationella miljöövervakning
en att små mängder av bekämpningsmedel hittas i de
flesta vattendragen. De vanligast förekommande sub
stanserna är bentazon, glyfosat, isoproturon och
MCPA.
När det gäller grundvatten visar provtagningar av
framför allt kommunala dricksvattentäkter i Skåne att
bekämpningsmedelsrester finns i cirka en tredjedel av
proven, och att cirka 40 procent av fynden avser äm
nen som är tillåtna idag. Av de ämnen som är tillåtna
idag sticker bentazon ut och svarar för 2/3 av fynden
(25 st). En ytterligare substans, etofumesat, påträffa

des i fyra fall. Resterande fynd är enstaka fynd. Resul
taten stämmer väl överens med den regionala pesticid
databasen. Resultaten från den årliga, nationella
miljöövervakningen visar generellt låga halter och det
gjordes inga fynd 2012 där summahalten i provet
översteg dricksvattengränsen på 0,1 μg/liter i grund
vattenproverna.
Det vilar ett stort ansvar på alla som använder växt
skyddsmedel. En grundförutsättning är en säker han
tering i alla led av användningen, från förvaring, på
fyllning, sprutning i fält, rengöring av maskiner till
omhändertagande av tomma förpackningar. Det är
en självklarhet att alla användare håller skyddsavstånd
mot omgivningen, använder rätt skyddsutrustning
samt använder väl kalibrerade maskiner.

5.2 Information och dialog
5.2.1 Information om vattenskyddsområdet ska

lämnas till utförare och avtal ska upprättas
Om växtskyddsbekämpning utförs av annan än bruka
ren ska brukaren informera om vattenskyddsområ
dets gränser och zoner samt vilka föreskrifter och öv
riga villkor som gäller. Avtal ska upprättas mellan
brukare och entreprenör om att denne uppfyller lag
krav och övriga villkor. Det ska framgå av avtalet vem
som ska göra tillståndsansökan.
Lagkrav idag:

Obligatoriskt behörighetskrav gäller för yrkesmässig
användning av kemiska bekämpningsmedel. Kraven
gäller den som utför besprutningen.
trestegsmodellen (3sm)
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Foto calle bredberg

5.2.2 Inledande möte

Ett inledande möte bör hållas inom vattenskyddsom
rådet där lantbrukare, kommun, vattenverk och rådgi
vare bjuds in. Syftet är, när beslutet om inrättande är
taget, att göra ett gemensamt avstamp för det fortsatta
arbetet med att skydda vattnet. Ett förslag på innehåll
eller agenda för en sådan kväll eller dag kan vara:
• Finns erfarenheter från andra vattenskyddsområ
den med liknande arbetssätt.
• Frågor om handläggningsrutiner och kommunens
tillståndsprövning.
• Information om beredskap för nöd- och olycksfall
inom vattenskyddsområde.
• Hur bibehåller vi kontakten (sammansättning av
en kontaktgrupp).
5.2.3 Årligt dialogmöte med lantbrukare, råd
givare, miljökontor och vattenverk

En träff ska hållas en gång per år där lantbrukare,
kommun, vattenverk och rådgivare bjuds in (kommu
nen bör ansvara för kostnaderna för rådgivarens med
16
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verkan). Ett syfte är att bibehålla kontakten och dialo
gen med varandra. Ett annat syfte är att redovisa
senaste resultaten för vattenkvaliteten. Ytterligare ett
syfte är att rådgivare eller annan kunnig person inom
området växtskydd berättar om ny forskning och nya
resultat om säkert växtskydd. Dessa punkter bör kun
na vara stommen i en dagordning för t ex en kväll.
5.2.4 Riktad rådgivning om brukande inom
vattenskyddsområden

Lantbrukare med mark inom vattenskyddsområde ska
ha deltagit i en av Greppa Näringens grupprådgiv
ningar om vattenskydd samt en enskild rådgivning.
För detta finns färdiga rådgivningspaket med tillhö
rande checklistor. Det förutsätter också att i första
hand Länsstyrelsen eller möjligen kommunen tillhan
dahåller sådan rådgivning. Alla landets län erbjuds av
Jordbruksverket numera tillgång till Greppa Näring
ens rådgivning eller motsvarande.
Lagkrav idag:

Inget

5.3 Dokumentation

5.4 Säker hantering

5.3.1 Motiv för växtskyddsbehandlingen ska
dokumenteras

5.4.1 Sprututrustning för spridning av bekämp
ningsmedel i yrkesmässig användning ska kontrol
leras vart annat år

Idag krävs att användningen av växtskyddsmedel do
kumenteras. Uppgifter kring vilket skifte, datum, tid
punkt, preparat, dos, temperatur, vindstyrka, vind
riktning, skyddsavstånd till skydd mot marktransport
och vindavdrift, plats för påfyllning och rengöring,
vem som utför bekämpningen, skydd av blommande
växter, gröda, karenstid samt skördedatum ska note
ras. Genom att ange motivet för behandlingen, t ex
vilken skadegörare eller ogräs som orsakar bekymmer
i odlingen ökar tydligheten kring nyttan med de växt
skyddsåtgärder som vidtagits och hur beslutet om åt
gärd fattades.
Lagkrav idag:

Den som sprider klass 1 eller klass 2 bekämpningsme
del ska föra journal över varje spridningstillfälle och
sedan spara dokumentationen under tre år. Det finns
ett förslag om att utöka kravet på dokumentation till
att även omfatta motiv för behandlingen. Ännu har
inget beslut fattats i frågan.

Den som använder bekämpningsmedel är ansvarig för
att inte orsaka skada eller påverka omgivningen när
växtskyddsarbetet sker.
Underhåll och förbättringar av sprutan minskar
risken för vindavdrift, läckage och spill. Regelbunden
funktionstest, bra underhåll samt uppgradering och
modernisering av sprututrustningen innebär en fort
satt säker hantering av växtskyddsmedel även med
äldre maskiner.
Lagkrav idag:

Utrustning för spridning av bekämpningsmedel skall
vara anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara
väl kalibrerad (SNFS 1997:2, 7§)
Ny lagstiftning 2014-2015:

5.3.2 Karta ska upprättas som anger diken,

Sprututrustning för spridning av bekämpningsmedel
i yrkesmässig användning ska kontrolleras minst vart
femte år fram till 2020 och därefter minst vart tredje
år. Senast den 14 december 2016 ska en kontroll vara
genomförd (EU-direktiv 2009/128/EG).

dräneringsbrunnar och var det är risk för jord
erosion

5.4.2 Påfyllning av sprututrustning

Brukaren upprättar själv karta över öppna diken, drä
neringsbrunnar och områden där det erfarenhets
mässigt är risk för erosion.
Lagkrav idag:

Inget

5.3.3 Jordartsbestämning

Jordarten har betydelse för vilken risk det finns för
läckage av växtskyddsmedel. Vid bestämning av jord
art ska lerhalt (<0,002 mm), sand och grovmo (0,063–
2,0 mm) och mullhalt analyseras. Lerhalten bestäms
genom sedimentationsanalys. Sand och grovmo be
stäms genom våtskiktning. Mullhalten bestäms genom
glödgningsförlust eller motsvarande metod. Provtag
ning sker till 20 cm djup.
Lagkrav idag:

Inget

Påfyllning av sprututrustning ska ske antingen på inklädd
biobädd med uppsamling eller på tät platta med uppsamling.
Platsen ska placeras på minst 15 meters skyddsavstånd till
vattendrag, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, avloppsbrunnar utan uppsamlingstank, öppna stuprör och
hängrännor.
Påfyllningsplats där koncentrerade växtskyddsme
del hanteras utgör en stor risk som punktkälla för
vattenförorening. Även mindre spill av växtskyddsme
del t ex från droppande spridare kan innebära en
risk. Flera undersökningar har visat att det förekom
mer små och stora oavsiktliga spill av växtskyddsmedel
hos de flesta användare. Målsättningen är att helt
undvika spill, små som stora, men detta är i praktiken
svårt. Spill kan uppkomma av t ex kluckande dunkar,
läckande droppskydd, en slang som brister, en ventil
på sprutan som öppnas av misstag eller att man råkar
tappa ett förorenat lock till en förpackning. Om olyck
an är framme och en slang springer läck kräver situa
tionen att platsen för påfyllning är belägen minst 15
meter från brunnar men också från öppna stuprör
och hängrännor.
trestegsmodellen (3sm)
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Lagkrav idag:

Lagkrav idag:

Vid spridning och annan hantering av bekämpnings
medel samt vid rengöring av spridningsutrustning är
den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta
de skyddsavstånd som med hänsyn till omständighe
terna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar
och vattendrag samt omgivande mark och annans
egendom (SNFS 1997:2, 5§).

Vid spridning och annan hantering av bekämpnings
medel samt vid rengöring av spridningsutrustning är
den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta
de skyddsavstånd som med hänsyn till omständighe
terna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar
och vattendrag samt omgivande mark och annans
egendom (SNFS 1997:2, 5 §).

5.4.3 Rengöring av sprututrustning

5.4.6 Ogräsbekämpning med kemiska bekämp
ningsmedel får inte ske på hårdgjorda ytor

Rengöring av sprututrustning ska antingen ske i det fält
sprutning skett under förutsättning att utrustning för ren
göring medföljer sprututrustningen ut i fält eller på inklädd
biobädd med uppsamling eller på tät platta med uppsamling.
Biobädden eller täta plattan ska placeras på minst 15 meters
skyddsavstånd till vattendrag, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, avloppsbrunnar utan uppsamlingstank,
öppnastuprör och hängrännor.
Preparatrester fastnar vid sprutning på både spruta
och traktor. Ibland blir det överbliven sprutvätska
kvar i sprutans tank som lämpligen späds och sprids i
låg dos i grödan på fältet där behandling skett. Minst
15 meters skyddsavstånd gäller även vid rengöringen
för att minimera risken för läckage om olyckan är
framme.
Lagkrav idag:

Vid spridning och annan hantering av bekämpnings
medel samt vid rengöring av spridningsutrustning är
den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta
de skyddsavstånd som med hänsyn till omständighe
terna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar
och vattendrag samt omgivande mark och annans
egendom (SNFS 1997:2, 5 §).

Hårdgjorda ytor är ytor med beläggning av t ex asfalt,
grus, sand eller sten. Läckagerisken på sådana ytor är
stor eftersom den mikrobiella aktiviteten är mycket
låg, preparaten bryts inte ner och binds heller inte till
materialet. För att minska risken för läckage från
gårdsplaner och andra ytor utan matjordslager ska ke
misk bekämpning inte utföras här.
Lagkrav idag:

Inget

5.4.7 Förvaring av kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel ska förvaras på ett säkert sätt
vilket innebär ett låst, brandsäkert förråd med tätt golv eller
golvbrunn ansluten till uppsamlingstank med varningsskylt
på dörren.
I dag ställs det många krav på förvaring av växt
skyddsmedel. Utöver lagkraven kan försäkringsbola
get ställa villkor liksom odlingskontrakt och certifie
ringssystem. Det finns många faktorer som påverkar
var sprutförrådet till slut hamnar på den egna gården.
Säkert växtskydd har information kring säker förva
ring (se www.sakertvaxtskydd.se).
Lagkrav idag:

5.4.4 Parkering och uppställning av sprututrustning

Parkering och uppställning av sprututrustning ska ske antingen på inklädd biobädd med uppsamling eller på tät
plattamed uppsamling, båda med placering på minst 15
meters skyddsavstånd till vattendrag, dagvattenbrunnar,
dräneringsbrunnar och avloppsbrunnar utan uppsamlingstank eller under tak.
5.4.5 Preparatrester

Preparatrester fastnar vid sprutning på både spruta och traktor och sköljs lätt av vid ett regn. Det är därför viktigt att
parkering och uppställning av sprututrustning och traktor
sker på en säker påfyllningsplats eller under tak.
18
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• Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska för
varas så att hälso- och miljörisker förebyggs (KIFS
2008:2, 2 kap 7, 8 ,9 §).
• Man behöver anpassa förvaringen till riskkällans
egenskaper för att undvika hälso- och olycksfallsris
ker (AFS 2011:19, 21 §)

Foto anders wirström

5.5 Spridning
5.5.1 För att bestämma det vindanpassade
skyddsavståndet ska Hjälpredan användas

Den som använder bekämpningsmedel är ansvarig för
att inte orsaka skada eller påverkan av växtskyddsarbe
tet till omgivningen när sprutning sker. Skyddsav
stånd ska alltid hållas till omgivningen. Den oavsiktli
ga spridningen genom vindavdrift och marktransport
ska bli så liten som möjligt. Hur stort avståndet till
omgivningen ska vara bestäms av flera faktorer. Hjälp
redan från Säkert växtskydd är ett verktyg som hjälper
den som sprutar att utifrån faktorerna vindstyrka,
temperatur, bomhöjd, dos och duschkvalitet bestäm
ma det vindanpassade skyddsavstånd som behövs vid
sprutningen.
Lagkrav idag:

• Vid spridning och annan hantering av bekämp
ningsmedel samt vid rengöring av spridningsut
rustning är den som utför detta skyldig att bestäm

ma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn
till omständigheterna är nödvändiga till skydd för
vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande
mark och annans egendom (SNFS 1997:2, 5 §).
• Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall
särskild hänsyn tas till på platsen rådande tempera
tur och vindförhållanden, det avsedda spridnings
områdets utbredning i vindriktningen, jordart och
markstruktur samt markens lutning mot omgiv
ningen på den plats där spridningen avses ske, be
kämpningsmedlets egenskaper, samt omgivning
ens känslighet för medlet (SNFS 1997:2, 6 §).
5.5.2 Markanpassat skyddsavstånd

Ett markanpassat skyddsavstånd på 6 meter till sjöar, vatten
drag och vattenförande diken enligt topografiska kartan och
2 meter till dräneringsbrunnar och mindre diken ska alltid
hållas.
Markanpassade skyddsavstånd fungerar som skydd
trestegsmodellen (3sm)

19

mot ytavrinning och marktransport av växtskydds
medel från åkern. Hur stor risken är för ytavrinning
och transport genom marken avgör vilket markanpas
sat skyddsavstånd som krävs till olika vattenmiljöer.
Faktorer som påverkar risken för ytavrinning och
transport genom marken är fältets lutning, sprickbild
ningar i marken, bevuxen eller obevuxen markyta,
markpackning samt växtskyddsmedlets egenskaper.
Skyddsavstånden kan således behöva vara större t ex
då marken lutar kraftigt mot öppna diken, sjöar eller
vattendrag.
Lagkrav idag:

• Vid spridning och annan hantering av bekämp
ningsmedel samt vid rengöring av spridningsut
rustning är den som utför detta skyldig att bestäm
ma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn
till omständigheterna är nödvändiga till skydd för
vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande
mark och annans egendom (SNFS 1997:2, 5 §).
• Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall
särskild hänsyn tas till på platsen rådande tempera
tur och vindförhållanden, det avsedda spridnings
områdets utbredning i vindriktningen, jordart och
markstruktur samt markens lutning mot omgiv
ningen på den plats där spridningen avses ske, be
kämpningsmedlets egenskaper, samt omgivning
ens känslighet för medlet (SNFS 1997:2, 6 §).
5.5.3 Dräneringsbrunnar

Dräneringsbrunnar ska vara täckta med hela lock och marken kring dräneringsbrunnen biologiskt aktiv genom ett rejält lager matjord som täcks med halm, bark eller sås in med
gräs.
Skyddsavstånd ska alltid hållas till dräneringsbrun
nar för att inte riskera läckage av växtskyddsmedel till
vattendragen. Det är viktigt att se till att locket är helt
och ligger rätt placerat på brunnen. Avstängning av
sprutan är en lämplig åtgärd för att undvika att spruta
för nära eller på brunnen. Växtskyddsmedel som
hamnar på locket kommer med tiden att rinna av med
regn och letar sig då ner till ledningarna och ut i di
ken och vattendrag.
Lagkrav idag:

• Vid spridning och annan hantering av bekämp
ningsmedel samt vid rengöring av spridningsut
rustning är den som utför detta skyldig att bestäm
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ma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn
till omständigheterna är nödvändiga till skydd för
vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande
mark och annans egendom (SNFS 1997:2, 5 §).
• Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall
särskild hänsyn tas till på platsen rådande tempera
tur och vindförhållanden, det avsedda spridnings
områdets utbredning i vindriktningen, jordart och
markstruktur samt markens lutning mot omgiv
ningen på den plats där spridningen avses ske, be
kämpningsmedlets egenskaper, samt omgivning
ens känslighet för medlet (SNFS 1997:2, 6 §).
5.5.4 Skyddszon

Permanent gräsbevuxen skyddszon inom primär zon om
6 meter från sjöar, vattendrag och vattenförande diken enligt
topografiska kartan ska anläggas.
Den gräsbevuxna skyddszonen får brytas mekaniskt vart
femte år.
Om arrondering m m medför att hänsyn i form av permanent gräsbevuxen skyddszon innebär att rationell brukande
inte är möjligt av resterande åkerskifte eller att pågående
markanvändning på annat sätt avsevärt försvåras ska ersättning utgå.
Ytavrinning är en av flera möjliga diffusa sprid
ningsvägar för växtskyddsmedel till ytvatten. Risken
för ytavrinning ökar t ex vid extrem nederbörd och
erosionsbenägna jordar. Att anlägga en gräsbevuxen
skyddszon är en åtgärd att försöka minska risken för
snabba vattentransporter från åkern till vattendraget.
Vegetationen på skyddszonen och avståndet till vattnet
innebär en barriär och ett hinder för växtskyddsmedel
att hamna i vattendraget. Den nationella miljööver
vakningen visar att små mängder av bekämpnings
medel hittas i alla provtagna vattendrag. I vattendrag
där provtagning sker inom den nationella miljööver
vakningen görs fynd av små mängder av bekämp
ningsmedel hittas i alla provtagna vattendrag. De
vanligast förekommande substanserna i denna prov
tagning är bentazon, glyfosat, isoproturon och MCPA.
Under åren 2002-2011 har bentazon hittats i närmare
100 procent av proven, glyfosat i närmare 90 procent
av proven och MCPA i drygt 75 procent av proven.
Lagkrav idag:

För några registrerade växtskyddsmedel förekommer
idag villkor angående att gräsbevuxen skyddszon ska
anläggas utmed vattendrag.

Den gräsbevuxna skyddszonen
får brytas mekaniskt vart femte

år.

Foto Sunita Hallgren
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Konsekvenser
Enligt tidigare beräkningar skulle 6 meters skydds
zoner i all svensk åkermark motsvara 34 000 hektar
eller 1,3 procent av den svenska åkermarken. Utifrån
kartläggningar av vattenskyddsområden kan vi grovt
uppskatta andelen åkermark i vattenskyddsområden
till cirka 15-20 procent av den totala arealen. Andelen
primär zon kan uppskattas till 5-10 procent av arealen
vattenskyddsområde. Kravet på skyddszon skulle
mycket grovt kunna totalt uppskattas till cirka 500–
1000 hektar åkermark. Problem med rationellt bru
kande ingår inte i denna beräkning.
Om kravet på skyddszon skrivs in i vattenskyddsbe
slut upphör möjligheten till miljöersättningar för
dessa skyddszoner. Hänsyn bör därför i första hand
tas i form av ett frivilligt åtagande eftersom detta möj
liggör fortsatta miljöersättningar. En sannolik ut
gångspunkt för många kommuner är dock att kraven
ska skrivas in i vattenskyddsbesluten. Vi bör därför
räkna med att miljöersättningar inte kommer att utgå
för den föreslagna 6-meterszonen.
5.5.5 Fånggröda får inte brytas med växtskydds
medel senare än den 1 oktober

Sena höstbekämpningar ökar risken för markläckage
på grund av den låga temperaturen, den höga neder
börden och den ringa växtlighet som fångar upp
sprutduschen. Mätningar visar att läckaget av växt
skyddsmedel till ytvatten ökar efter regn. Vid kraftig
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nederbörd uppstår ibland erosion. Risken finns då att
växtskyddsmedel bundna till jordpartiklar och lösta i
vatten sköljs ut i vattendrag.
En förutsättning är att det går att få dispens från
dagens miljöersättningsvillkor. Dessa regler är svenska
och inte EU-regler. En diskussion måste tas med Jord
bruksverket och Landsbygdsdepartementet om änd
rade regler för dispensgivning.
Lagkrav idag:

Inget

Det finns inget särskilt krav på tidigaste brytning av
fånggröda i miljöbalken men datumgränser i miljö
stödsvillkoren. För brytning av vall som grönmarksgröda finns datumgränser.
5.5.6 Bentazon får inte spridas inom primär zon

Om förbudet mot bentazon innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras ska ersättning utgå.
Vid provtagningar av grundvatten i Skåne där man
har den största användningen av växtskyddsmedel,
har rester påträffats i cirka en tredjedel av proven.
Cirka 40 procent av fynden avser ämnen som är tillåt
na idag. Av de ämnen som är tillåtna idag svarar ben
tazon för 2/3 av fynden (25 st). Även enligt den regio
nala pesticiddatabasen är bentazon den tillåtna
substans som påträffas i flest fall. Bentazon är även
den vanligaste tillåtna substansen i ytvatten.
Lagkrav idag:

Inget

Konsekvenser
Bentazon finns endast i preparatet Basagran SG och
är registrerat för användning mot ogräs i odlingar av
ärter, åkerbönor, slåtter- och frövallar, stråsäd med
vallinsådd, majs, bruna bönor samt konservärter.
Basag ran SG har effekt mot en rad olika ogräs och
behovet av preparatet är störst i ärter, konservärter,
åkerbönor och bruna bönor där tillgången till andra
ogräsmedel är litet. Ett förbud mot bentazon kan där
för innebära omfattande konsekvenser för lantbruka
re med växtföljder där Basagran SG är den enda till
gängliga verkningsfulla substansen. I dessa fall måste
det stå klart att ersättning ska utgå.
När det gäller odling av konservärter sker uppskatt
ningsvis cirka fem procent av odlingen motsvarande
cirka 400 hektar inom vattenskyddsområden. Det
finns inga uppgifter om hur stor del av denna areal
som avser primär zon eller hur stor areal som kan
komma att omfattas i framtiden.

5.6 Åtgärder för mindre nitrat i grundvatten
I ytvattentäkter är kväve- och fosforhalter i vatten nor
malt inget problem. Indirekt kan höga fosforhalter bli
det om det orsakar algblomning men det är inte van
ligt i sådana vatten som är valda som ytvattentäkter.
Och kväve driver som regel inte övergödningseffekter
i sötvatten utan fosfor. I en kostnads- och nyttoanalys
blir det därför inte meningsfullt med växtnäringsåt
gärder i allmänhet och kväve i synnerhet för ytvatten
täkter. Sedan är det en annan sak att näringsläckage
ska minska till alla vattenförekomster oavsett om de är
vattentäkter eller inte men för det arbetet finns sär
skilda åtgärdsprogram med omfattande lagstiftning
främst i form av Jordbruksverkets föreskrifter.
Höga nitratkvävehalter kan däremot i vissa fall vara
ett problem i grundvattentäkter. Förslagen till hänsyn
gäller därför endast grundvattentäkter. I en grund
hänsynsnivå för täkter där det finns höga halter nitrat
ges förslag på två åtgärder nedan som båda ökar möj
ligheterna att varken gödsla för lite eller för mycket
utan att tillgodose grödans behov.
5.6.1 Analysera flytgödseln årligen

Den risk som finns för överdosering av kväve i växtod
lingen finns främst på gårdar med djur. Den viktigaste
anledningen till det är i sin tur att det ofta saknas till
räckliga uppgifter om kväve- och fosforinnehållet i
flytgödsel. Det är i praktiken bara flytgödsel som går
att analysera. Att ha kunskap om gödseln kväveinne

håll vid spridning innebär att risken för att kvävegivan
blir för stor minskar betydligt. Analysen ska användas
vid uträkningen av hur stor kompletteringsgiva med
mineralgödsel som behövs till ett fält.
Lagkrav idag:

Inget

5.6.2 Gör en efterkalkyl av skördeutfall och
kvävegödsling

Jämför den gödsling som gjordes med både stall- och
mineralgödsel till den förväntade skörden med det
faktiska skördeutfallet. För anteckningar.
En anledning till att överdosering kan ske är att på
våren gödsla för den skörd det skulle kunna bli snara
re än för den mest sannolika skörden. Att inte bara
göra en växtodlingsplan framåt för året utan även do
kumentera och utvärdera hur väl den faktiska skörden
stod i relation till den förväntade skörden ger viktig
kunskap som är till nytta för växtodlingen överlag och
inte bara för markerna inom vattenskyddsområden.
Svårigheten med denna åtgärd är att skörden ofta inte
vägs, om den inte ska säljas, utan istället ska användas
på gården som foder och då är det svårt att veta noga
hur stor skörden blev.
Lagkrav idag:

Inget krav på efterkalkyl.

5.7 Smittskydd
Lantbrukets djurhållning utgör ingen beaktansvärd
riskfaktor för vattenburna smittutbrott och det finns
inte anledning att föreskriva några särskilda skyddsåtgärder inom vattenskyddsområden.
Efter smittutbrotten i Östersund och Skellefteå har
risken för dricksvattenburen smitta hamnat i fokus
och i enskilda vattenskyddsområden föreslås ofta
skyddsföreskrifter med avseende på lantbrukets djur
hållning.
Det finns emellertid inte några vetenskapliga eller
erfarenhetsmässiga omständigheter som tyder på att
lantbrukets djurhållning skulle utgöra en beaktans
värd riskfaktor för dricksvattenburna smittutbrott.
De vanligaste organismerna som kan orsaka vatten
buren smitta är känsliga för klor och oskadliggörs vid
en normal rening i vattenverken. De utgör därför inget
problem ur vattenskyddssynpunkt. Den organism som
kan vara problematisk ur dricksvattensynpunkt är pa
rasiten Cryptosporidium. Det finns flera arter av Cryptosporidium och de vanligaste är C hominis, som bara
drabbar människor, och C parvum som kan drabba
trestegsmodellen (3sm)
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både människor och djur. Vidare finns ett flertal Crypto
sporidiumarter som bara drabbar djur.
Cryptosporidium är vanligt förekommande hos nöt
kreatur men då oftast i form av arter som inte smittar
människor. Den del som utgörs av C parvum och som
kan smitta människor förekommer nästan uteslutan
de hos mycket unga djur. Svenska forskningsresultat
avseende mjölkkor visar att den zoonotiska C parvum
nästan uteslutande förekommer under kalvens första
levnadsveckor för att redan under andra till tredje
levnadsveckan i stort ersättas av den icke zoonotiska
C bovis. Preliminära resultat avseende dikokalvar lig
ger på samma nivå.
Den potentiella risken för spridning av C parvum
från djurbesättningar till vatten är mycket begränsad.
Smitta förekommer hos kalvarna under en begränsad
tid på någon eller några veckor, under en period då
de normalt inte går på bete. Mängden gödsel från
dessa kalvar är mycket begränsad. Det saknas veten
skapligt grundade skäl att peka ut lantbrukets djur som
24
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en beaktansvärd källa för dricksvattenburna smittor.
Det finns inte heller några erfarenhetsmässiga skäl
att peka ut lantbrukets djur som källa för sådan smitta.
De större dricksvattenburna utbrott som har ägt rum
har orsakats av C hominis, som enbart smittar mellan
människor och som kan knytas till avloppspåverkan.
Det finns inga dricksvattenburna utbrott som kan
k nytas till smittor från lantbrukets djur. Då det gäller
äldre utbrott är artbestämnigen ofta bristfällig. Med
moderna analysmetoder kan man visa att det som
fram till för några år sedan diagnosticerades som C
parvum i verkligheten ofta var C bovis eller C ryanae,
vilka inte gick att särskilja med äldre analysmetoder.
Data visar också att C parvum ofta kan förekomma en
demiskt inom humanpopulationen utan att nötkrea
tur är inblandade. Detta innebär att avloppsvatten
helt klart är den mest sannolika källan även vid de fall
C parvum skulle orsaka dricksvattenutbrott.
Sammantaget anser LRF att lantbrukets djurhåll
ning inte kan anses utgöra någon beaktansvärd risk

faktor för vattenburna smittutbrott och det finns inte
anledning att föreskriva några särskilda skyddsåtgär
der inom vattenskyddsområden.
Även om riskerna från djur i och för sig är små så
innebär det befintliga regelverket för gödselspridning
en ytterligare reducering av risken för ytavrinning och
läckage av gödsel till vatten.
Lagkrav idag:

Inget

5.9 Nöd- och olycksfallsberedskap
En beredskapsplan för nöd- och olycksfall är viktig för
ett snabbt och effektivt agerande om sådana händel
ser uppstår. Denna regel är viktig både ur arbetsmiljö
synpunkt och för att säkerställa ett gott djur- och vat
tenskydd även i nödlägen. I alla företag ska det därför
finnas skriftliga rutiner för åtgärder vid nöd- eller
olycksfall (en krisplan). Det ska också finnas en situa
tionsplan som beskriver var viktiga objekt är belägna.
På alla företag ska det finnas följande:

Restprodukter
Restprodukter från samhället som till exempel avlopps
slam eller rötrest efter biogasproduktion kan endast
användas efter att ha genomgått en hygieniserings
process. Restprodukten ska komma från en certifie
rad verksamhet så som REVAQ eller Certifierad Åter
vinning SPCR 120.

5.8 Petroleumprodukter
Verksamhetsutövare i vattenskyddsområde skall vara
uppmärksam på att lagring av spillolja sker på ett be
tryggande sätt. Detta innebär lagring i stabila fat på
hårdgjord yta utan dräneringsbrunn.
Spillolja ska dessutom levereras fortlöpande till
återvinning för undvikande av lång lagring.
Lagkrav idag:

Hantering och förvaring av petroleumprodukter reg
leras av ”Föreskrifter om skydd mot mark- och vatten
förorening vid lagring av brandfarliga vätskor” (Na
turvårdsverket NFS 2003:24) Förordningen innebär
att cisterner för petroleum med volym större än en
kubikmeter alltid måste besiktas av ackrediterat kon
trollorgan. Intervallet för besiktning är tre eller sex år
i vattenskyddsområde och styrs av cisternens korro
sionsbeständighet. Om sekundärt skydd finns kan in
tervallet förlängas till sex respektive tolv år vilket gäl
ler utanför vattenskyddsområde. För hantering av mer
än 250 liter petroleum inom ett vattenskyddsområde
skall skriftlig anmälan göras till kommunens miljöför
valtning senast fem veckor innan, oavsett om förva
ringen sker i fat, cistern eller annan behållare. Med
hantering avses inte det bränsle som finns i traktorer
och maskiner vid användning.

• Krisplan och larmlista
Exempel på krisplan och larmlista kan laddas ner
från Säkert Bondförnufts hemsida (http://sakert
bondfornuft.se/?p=29725&m=3719).
• Situationsplan med beskrivningar som visar var
följande objekt finns:
- tankar och oljecisterner
- kemikalieförråd
-	 påfyllningsplats för växtskyddsspruta (t ex bio-		
bädd)
-	kyllager
-	 lagringsplats för explosiva ämnen
-	gastuber
-	huvudströmbrytare
-	 anslutningsdon till reservelverk
-	 brandsläckare/brandpost eller släckvatten
-	 samlingsplats vid fara
-	 första hjälpen-utrustning
-	 utrymningsvägar för djur och människor i
händelse av brand

Samlad information som kan förstås av alla
Krisplan, larmlista och situationsplan ska vara kända
av alla på företaget och finnas lätt tillgängliga och/eller
vara anslagna på väl synlig plats.
Säkerhetsdatablad för kemiska produkter ska vara
samlade på ett ordnat sätt. (Se också specifika regler
för växtskyddsmedel under avsnitt 5.4.6, sid 18)
Alla rutiner och instruktioner ska vara skrivna på
ett språk som förstås av de anställda.
Lagkrav idag:

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
AFS 2011:19 12 §

trestegsmodellen (3sm)
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6. Konsekvensbeskrivningar
Vid inrättande av vattenskyddsområden måste kom
munerna beskriva de konsekvenser som vattenskyddet
för med sig. Detta är nödvändigt för att kunna göra de
intresseavvägningar och proportionalitetsbedömningar
som krävs enligt lag. För detta behöver kommunerna
dels kunna beskriva omfattningen av vattenskyddsom
rådet och zonerna, hur stor areal åkermark, betes
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mark och produktiv skogsmark som ingår och hur
många företag som berörs, dels kunna ange och kon
sekvensbeskriva de inskränkningar som är aktuella
för de olika verksamheterna i de olika zonerna. För att
kunna beskriva inskränkningarna måste kommunen
ha en klar bild av vilka konsekvenser en eventuell till
ståndsprövning kommer att medföra.

7. Ersättningsfrågor
Samhällets intresse att skydda en dricksvattentillgång kan i många fall
medföra allvarliga konsekvenser för den enskilde som kan drabbas av
långtgående inskränkningar i verksamheten.

Inskränkningarna motiveras inte av att den enskildes
verksamhet i sig är särskilt miljöfarlig utan följer av att
en kommun har valt att lokalisera sitt dricksvattenuttag
till just den plats där den enskilde har sin gård. På så
sätt ställer kommunens dricksvattenuttag extra krav
på den enskilde trots att dennes verksamhet inte skil
jer sig från vad som normalt är acceptabelt och att den
enskilde följer de generella regelverk om miljöhänsyn
och försiktighetsmått som gäller. Den enskilde drab
bas av ökade kostnader och förlorad lönsamhet sam
tidigt som marken förlorar sitt värde, vilket kan leda
till att kreditgivare säger upp krediter. Konsekvenser
na kan ofta bli omfattande och i vissa fall tvingas den
enskilde att lägga ner sin verksamhet. Det är frågan
om en uppenbar inskränkning i pågående lagenlig
verksamhet. Miljöbalken innehåller också ersättnings
bestämmelser för inskränkningar inom vattenskydds
områden.
Trots detta ifrågasätter många kommuner att de ska
behöva betala ersättning för de inskränkningar av på
gående markanvändning som vattenskyddet medför.
Enligt LRF måste de ekonomiska bördorna för vat
tenskyddet fördelas på ett rimligt sätt och ingen en
skild markägare ska kunna drabbas av långtgående
kostnader för vattenskyddet. Huvuddelen av de hän
syn som beskrivits som grundläggande hänsyn mot
svarar vad som är rimliga hänsyn enligt en bedöm
ning enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Dessa hänsyn innebär normalt inte att pågående

markanvändning avsevärt försvåras och bör normalt
inte föranleda att ersättning ska utgå. I vissa fall kan
dock konsekvenserna för den enskilde bli så omfat
tande att ersättning bör utgå även för grundläggande
hänsyn (t ex förbud mot Bentazon i primär zon). Krav
som går utöver de grundläggande hänsynen bör re
gelmässigt ersättas om de medför kostnader av någon
betydelse för den enskilde. Principen om förorena
rens betalningsansvar är inte tillämplig.
Detta synsätt är helt i enlighet med miljöbalkens er
sättningsbestämmelser.

7.1 Miljöbalkens ersättningsbestämmelser
Enligt 31 kap 4 § 5 p miljöbalken har fastighetsägare
rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att
mark tas i anspråk eller att pågående markanvänd
ning inom berörd del avsevärt försvåras om beslutet
gäller föreskrifter enligt 7 kap 22 § om åtgärder och
inskränkningar som rör vattenskyddsområden. Om
ett beslut innebär att det krävs tillstånd för en viss
verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om
tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda vill
kor (31 kap 5 § 1 st miljöbalken).
Bestämmelsen är tydlig och föreskriver att fastig
hetsägare under angivna förutsättningar har rätt till
ersättning om skyddsföreskrifterna för ett vatten
skyddsområde medför ekonomisk skada. Med ersätt
ningsrätten följer också att vissa processuella bestäm
melser och bestämmelser om rättegångskostnader
trestegsmodellen (3sm)
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skall tillämpas. Fastighetsägaren har möjlighet att få
sina ersättningsanspråk prövade i miljödomstol varvid
motparten i normalfallet skall täcka fastighetsägarnas
rättegångskostnader i första instans.
Detta innebär att fastighetsägare som enligt skydds
föreskrifterna i ett beslut om vattenskyddsområde –
direkt eller efter avslag vid en tillståndsprövning – inte
får använda bekämpningsmedel har en möjlighet att
få ett yrkande om ersättning prövat enligt miljöbal
kens ersättningsbestämmelser. Om konsekvenserna
är så omfattande att pågående markanvändning avse
värt försvåras har markägaren rätt till ersättning.
Utredningen om ersättning vid rådighetsinskränk
ningar (SOU 2013:59) har konstaterat att rätten till
ersättning vid vattenskyddsområden stämmer överens
med gällande principer. Bestämmelserna om vatten
skyddsområde syftar i första hand till att bevara ett
vattenområde, inte till att begränsa en pågående
miljö
skada, och principen om förorenarens betal
ningsansvar är normalt inte tillämplig i dessa fall.

7.2 Invändningar mot ersättningsrätten
Allmänna hänsyn
Flera kommuner hävdar att fastighetsägare inte har
rätt till ersättning för inskränkningar i vattenskydds
områden. Invändningen grundas ofta på att de in
skränkningar som föreskrivs inom ett vattenskydds
område normalt inte går längre än vad som följer av
de allmänna hänsynsreglerna. Bedömningen av vad
som är allmänna hänsyn ska utgå från vad som nor
malt krävs för att skydda en dricksvattentillgång. Av
detta följer att ersättning inte ska utgå för de krav som
normalt bör ställas i ett vattenskyddsområde.
LRF ifrågasätter detta synsätt. De allmänna hän
synsreglerna begränsas av skälighetsregeln i 2 kap 7 §
miljöbalken och ett ingripande får inte vara opropor
tionerligt. För mer ingripande åtgärder är kommunen
hänvisad till att använda vattenskyddsföreskrifterna.
Om en ersättningsrätt saknas påverkar detta propor
tionalitetsbedömningen och det allmännas möjlighe
ter att vidta åtgärden. Det finns således en skillnad
mellan en kommuns möjligheter att besluta om in
skränkningar enligt de allmänna hänsynsreglerna

och enligt vattenskyddsföreskrifterna. Exakt var den
na skillnad går är oklart men normala vattenskydds
föreskrifter kan inte anses motsvara allmänna hän
syn.

Särfallet SNFS 1997:2
Naturvårdsverket har genom föreskriften NFS 1997:2
om spridning av kemiska bekämpningsmedel skapat
en möjlighet att kringgå den rätt till ersättning som
anges i 31 kap miljöbalken. Enligt 14 § i föreskriften är
det förbjudet att använda bekämpningsmedel yrkes
mässigt i vattenskyddsområde. Genom att låta till
ståndskravet grunda sig på Naturvårdsverkets före
skrifter istället för på miljöbalkens bestämmelser om
vattenskyddsområden kan en kommun kringgå miljö
balkens ersättningsgrund. På detta sätt fråntas mark
ägaren rätten till ersättning trots att situationen och
motiven för inskränkningen är exakt densamma i de
båda fallen.
Naturvårdsverkets föreskrift innebär alltså att
fastighetsägare behandlas olika trots att situationen
är den samma. Det finns inga sakliga skäl för en sådan
åtskillnad utan den följer enbart av bristande överens
stämmelse i olika regelverk. Kommunerna har genom
en föreskrift av ett statligt verk fått en möjlighet att
efter eget godtycke välja om en fastighetsägare ska ha
möjlighet att få sina ersättningsanspråk prövade trots
att ersättningsrätten i sig följer av lag.
Regeringen har föreslagit att den generella till
ståndsplikten i SNFS 1997:2 ska tas bort. Enligt försla
get skall det dock vara möjligt att föreskriva en gene
rell tillståndsplikt under en övergångsperiod fram till
2019. Förslaget har ännu 4 mars 2014 lett till ändring
i lagstiftningen.

7.3 Praxis
Det finns inga överrättsavgöranden som gäller ersätt
ning i vattenskyddsområden enligt miljöbalken. Kom
munernas invändningar grundar sig på äldre rättsfall
enligt vattenlagens bestämmelser där ersättning har
underkänts då det gällt vissa mindre rådighetsin
skränkningar som avsett bl a husbehovstäkt av grus
och nyttjande av skotergarage. Ersättningar har dömts
trestegsmodellen (3sm)
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ut i miljödomstol efter inskränkningar avseende an
vändning av bekämpningsmedel (se MD Vänersborg
2007-05-03, mål nr M 1690-06 och MD Vänersborg
2008-09-17, mål nr M 2321-07). Inga av dessa ersätt
ningsmål har överklagats.

7.4 Ersättningsfrågan i processen
Ersättningsbestämmelserna måste tillämpas på ett
rimligt och förutsebart sätt och alla drabbade be
handlas lika. I de fall markägare drabbas av ekono
miskt kännbara inskränkningar måste det stå klart att
de får ersättning.
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för en trygg dricksvattenförsörjning

Det är av avgörande betydelse för en smidig vatten
skyddsprocess att ersättningsfrågan klarläggs på ett
tidigt stadium. Ett gott exempel kan tas i Naturvårds
verkets sätt att hantera ersättningar vid bildande av
naturreservat. Naturvårdsverket strävar efter att lösa
ersättningsfrågan innan beslut om naturreservat fat
tas. Naturvårdsverket utser en förhandlare som hand
lägger ersättningsdiskussionerna och markägaren får
möjlighet att anlita eget ombud vid dessa förhand
lingar på Naturvårdsverkets bekostnad.
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