
 

En undersökning av gödselfria 
skyddszoner inom nitratkänsligt 
område 
Hur efterlevs regelverket gällande två meters gödselfri 
skyddszon på jordbruksmark som gränsar till vattendrag 

Elin Strid 

 
 
Student 
Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 15 Juli 2016 
Handledare: Kristin Palmqvist 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A survey of fertilizer-free buffer zones within nitrate-
sensitive agricultural areas bordering water bodies 
 
Elin Strid 
 
Abstract  
The Nitrates Directive, established by EU in 1991, aimed to reduce nitrates leaking from 
agricultural areas to surface-, ground- and marine waters. The Directive applies to all EU 
member countries, obliging them to identify nitrate vulnerable zones. In Sweden, a fertilizer-
free buffer zone (of at least two meters width) is required in fields adjacent to water sources 
in order to reduce the nutrient leakage. The aim of this study was to find out whether or not 
the two-meter buffer zone is applied. The results of this study are based upon fieldwork and 
interviews which were conducted within nitrate vulnerable zones in four different counties. 
The fieldwork was limited to checking fields with winter wheat where chemical fertilizer had 
been spread. Farmers, plant advisors and inspectors were interviewed in order to find out 
how the rule of the two meter buffer zone is perceived. There is a certain difference in 
outcome for the field inspections which can be explained by several factors. Those factors 
includes: the presence of fields with winter wheat, when the first distribution occurs, the 
prevailing weather and the work period. There are also similarities that shows that 36 percent 
of the controlled field violated the rule of two meters buffer zone. Some possible reasons for 
this could be economic-, technical- or knowledge issues. One possible measure to get around 
the knowledge problem could be if Swedish authorities (i.e. the Swedish board of agriculture) 
clarified in law to which watercourse the two-meters buffer zone rule is applied. 
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Förord  
Ett stort tack till alla personer som har varit mig behjälplig med att svara på frågor under 
arbetets gång. Allt från Jordbruksverket och Länsstyrelsen till de jordbrukare, rådgivare och 
tjänstemän som jag haft möjligheten att intervjua. Tack till Lars Ericson på Länsstyrelsen 
Västerbotten som gav sig extra tid för att hjälpa mig att svara på frågor om jordbruket.  Det 
som framkommer i denna rapport är baserat på de intervjuer och det fältarbete jag utfört 
under arbetets gång.  Jag återger min tolkning och uppfattning av materialet och om något 
upplevs felaktigt i rapporten ligger detta därför på mitt ansvar. 

Ett extra stort tack till mina handledare Lennart Gladh och Jan Wärnbäck på 
Världsnaturfonden som gjort detta arbete möjligt att utföra. Även ett stort tack till min 
handledare Kristin Palmqvist för all hjälp och granskning av examensarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definitioner 
Anlagd gräsbevuxen skyddszon (anlagd skyddszon) – En gräs/vallbevuxen mark 
bredare än sex meter som anläggs från åkermarkens kant och sex meter in på fältet. 

Arbetsbredd – Inom det område där spridningen av mineralgödsel har fördelas med 
samma mängd och gödselgiva.  

Definition av vattendrag för regelverket gällande växtnäring – Bäck, å, flod, älv, 
kanal eller damm (SJVFS 2010:14). 

Definitionen av vattendrag för regelverket gällande växtskyddsmedel – 
”vattendrag som ständigt eller under en stor del av året är vattenförande såsom bäckar, 
åar, floder, älvar och kanaler samt småvatten eller våtmarker som ständigt eller under en 
stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, 
översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar och dammar, och öppna diken: diken för 
dränering som är vattenförande under någon del av året och som inte är täckta” (NFS 
2015:2). 

Granulat – Mineralgödselkorn 

Grönskott – Bildas då toppskottet på grödan skadas eller bryts av och plantan skjuter 
nytt skott bredvid skadan. 

Gödselfri skyddszon – En zon på två meter som skall lämnas fri från gödsel, från 
åkerkanten och in på fältet. Detta gäller åkermark som gränsar till vattendrag. 

Kastvidd – Den bredd som gödselkornen har fördelats på mellan de yttersta granulaterna 
vid spridning av mineralgödsel. 
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1 Inledning  
 
Om vi i framtiden ska kunna fortsätta försörja vår befolkning med bra och kvalitetssäkert 
livsmedel är jordbruket en av de allra viktigaste sektorerna att värna om (Rosenkvist 2014). 
Inom EU finns ett regelverk vars syfte är att lika hänsyn skall tas till både miljö och 
jordbrukare inom medlemsländerna för att uppnå en hållbar utveckling av både landsbygd 
och miljö (Jordbruksverket 2015). Då övergödning och förhöjda nitrathalter i grundvattnet 
fortfarande är ett problem i vissa områden krävs det vidare arbete för att minska utsläppen 
av näringsläckagen från jordbruken (Europeiska unionen 2010).   

I jordbruket används många olika gödningsmedel för att göra odlingen och produktionen 
effektivare, det är då också viktigt att regler finns och att dessa följs för att inte användningen 
skall ge allt för stora och negativa konsekvenser. På många håll har åtgärder mot övergödning 
gett positiva resultat men det behövs mer arbete för att komma tillrätta med problemen helt. 
Ett fungerande regelverk kan vara avgörande i arbetet och krav gällande exempelvis 
spridning av gödsel ställs redan på jordbrukare vilket berör både de som bor utanför och 
inom nitratkänsliga områden. Ett av de lagkrav som gäller jordbrukare inom nitratkänsligt 
område är att en tvåmeters gödselfri zon på åkermarker som gränsar mot vattendrag skall 
finnas enligt 24 a§ Jordbruksverkets föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller 
växtnäring (SJVF 2004:62). 

Utifrån pilotstudier som Världsnaturfonden gjort tyder det på att regelverket om två meter 
gödselfri skyddszon som ska lämnas på fält som angränsar till vattendrag inte följs helt 
(Gladh, muntl). Därför finns det behov av inventering för att skaffa mer underlag och 
undersöka frågan noggrannare.  

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna rapport är att undersöka om regelverket inom nitratkänsliga områden 
efterföljs gällande två meters skyddszon på fält i anslutning till vattendrag. Skyddsavståndet 
räknas från jordbruksmarkens kant och två meter in på odlingsfältet. Med hjälp av intervjuer 
skall eventuella orsaker till detta undersökas. 
 
Frågeställning  

• Följer jordbrukarna regeln 24 a § i miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring 
(SJVF 2004:62) om en gödselfri skyddszon på två meter på åkermark som 
angränsar till vattendrag?   

• Är regeln lätt eller svår att följa? 
• Om regeln inte följs, vad kan vara de möjliga orsakerna till detta? 

- Information/kommunikationsproblem 
- Ekonomiska problem 
- Tekniska problem  

 
1.2 Avgränsning 
De utförda fältkontrollerna har avgränsats till nitratkänsliga områden i Östergötland, 
Södermanland, Närke och Västmanlands län. Endast fält med odling av höstvete och med 
spridning av mineralgödsel, så kallade granulater har varit aktuellt för kontrollen.   
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2 Bakgrund 
 
Jordbruket har alltid haft en central roll i svensk historia. Dagens jordbruk har sitt ursprung 
från tiden mellan 1870 - 1945-talet då det blev allt vanligare med en högre djurtäthet samt att 
bedriva ett växelbruk med spannmål och vall (Flygare och Isacson 2003). Det var en tid då 
nya förädlade högavkastande sädessorter togs fram och proteinrika fodervallar till djuren 
odlades vilket i sin tur gav ett högvärdigt stallgödsel (Flygare och Isacson 2003). Detta var 
även tiden då den första handelsgödseln kom ut på marknaden och effektiviserade jordbruket 
än mer. Alla dessa faktorer, tillsammans med effektivare maskiner lade grunden till att 
hektarsavkastningen i början av 1990-talet var mer än tre gånger så stor som vid slutet av 
1930-talet (Flygare och Isacson 2003). Med tiden har jordbruken blivit färre till antalet men 
produktionen av skördar ger dubbelt så många ton jämfört med 1970-talet (Jordbruksverket 
2015a). Ungefär 67 000 lantbruk är idag producenter av spannmål, kött eller mjölk och 
samma mängd livsmedel produceras idag som på 1970-talet. 
  
Med ett allt intensivare jordbruk och ökade mängder tillförda näringsämnen till markerna 
har detta gett effekt på omgivande miljö och vissa områden har lokalt fått problem med 
övergödning och förhöjda nitrathalter i dricksvatten (Naturvårdsverket 2003). Det beror bl.a. 
på utsläpp från reningsverk och industrier men också att näringsämnen läcker ut från 
omgivande jordbruksmarker (Eskilsson 2013). 
 
2.1 EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
Den gemensamma jordbrukspolitiken som finns inom EU grundades 1957 för att säkerställa 
tillgången på livsmedel efter de krisår som andravärldskriget lämnande efter sig i väst 
Europa (Naturvårdsverket 2011, Jordbruksverket 2015). För Sveriges del har den 
gemensamma jordbrukspolitiken haft inflytande i det svenska jordbruket efter vårt inträde i 
EU 1995. Allteftersom olika reformer instiftades ökade inkomststödet för brukarna och i 
samband med det avvecklades de svenska marknadsregleringarna (Naturvårdsverket 2011). 
År 2005 instiftades gårdsstöd och tvärvillkor i den svenska jordbrukspolitiken och innebar 
att en lantbrukare fick utbetald ersättning utan produktionskrav på gården. Det som avgjorde 
utbetalningen av jordbruksstöden var att lantbrukarna skulle följa tvärvillkoren gällande 
miljö, växtskydd, djurhälsa och djurskydd samt reglerna om hur brukade marker skulle 
skötas, detta gäller även idag (Naturvårdsverket 2011).  

Inom reformen finns två budgetområden. Pelare 1 vilken är kopplad till jordbruksstöden och 
pelare 2 som framförallt landsbygdsprogrammet och miljöersättningarna utgår från. 
Miljöersättningarna baseras på att jordbrukarna tar hänsyn och brukar marken på ett, för 
miljön och omgivningen fördelaktigt sätt (Naturvårdsverket 2011). Tillsammans med de 
svenska miljömålen som riksdagen tog fram 1999 har miljöersättningarna blivit allt viktigare 
för att vi ska kunna uppnå en god och hållbar miljö i framtiden (Jordbruksverket 2011).  

Jordbrukaren kan via landsbygdsprogrammet söka stöd från EU för att anlägga skyddszoner 
på mellan 6-20 meter breda som varken får gödslas eller besprutas med kemiska medel. I 
rapporten SCB (2012) redogörs att andelen skyddszoner ökat markant då stöd kunnat 
utbetalas, perioden 2007 - 2013. Hektarsarealerna med skyddszoner var år 2001, 175o ha och 
år 2011 hade arealen ökat till 11 339 ha skyddszoner. Motsvarande siffra var år 2015 lägre och 
hade sjunkit till 2127 ha. Orsaken var att ersättningen för skyddszoner i 
landsbygdsprogrammet hade tagits bort i slutet på föregående period och ersättningen för 
den nya perioden 2014 – 2020 togs inte i bruk fören år 2016. Den registrerade 
hektarsarealen på 2127 ha gäller de jordbruk som hade ett pågående åtagande för 
skyddszoner från föregående programperiod 2007 - 2013 (Beslutstödsgruppen, Muntl). 
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2.2 Nitratdirektivet 
”Rent vatten är livsviktigt för människors hälsa och för naturliga ekosystem. Att säkerställa 
vattenkvaliteten är därför ett av de viktigaste inslagen i Europeiska unionens miljöpolitik” 
(EUR-Lex 2015).  

Nitratdirektivet är en rättsakt från EU som upprättades 1991 och är den första bestämmelsen 
för att gemensamt arbeta med att förbättra kvalitén och minska föroreningen av vatten 
(Europeiska kommissionen 2010). Nitratdirektivet syftar framförallt till att minska 
nitratläckage från jordbruksmark till yt- och grundvattnet och det marina vattnet. Direktivet 
gäller EU:s alla medlemsländer som skall identifiera det egna landets nitratkänsliga 
områden. För att minska förlusterna av kväve från jordbruket skall ett åtgärdsprogram 
upprättas (Eskilsson 2013). Till år 2010 hade 300 åtgärdsprogram arbetats fram vilka har 
visat sig ge positiva resultat på nitrathalterna för både yt- och grundvattnet (Europeiska 
kommissionen 2010).  

2.3 Gödselanvändning  
En förutsättning för allt liv är tillgången på näringsämnen. För växter är det framförallt 
tillgången på kväve och fosfor som avgör hur god deras tillväxt blir (Ericson 2011). Inom 
jordbruket är det viktigt att det finns en god balans mellan kväve och fosfor för att få en så 
bra tillväxt och kvalitet på grödan som möjligt och samtidigt undvika en negativ 
miljöpåverkan (Ericson 2011). Med en allt för hög giva och näringsbelastning kommer 
mycket av de näringsämnen som tillförs markerna gå förlorat och kan bidra till ett ökat 
näringsläckage till kringliggande vattendrag. En för liten näringstillförsel kan å andra sidan 
leda till dåliga skördar och dåligt proteininnehåll (Ericson 2011). 
  
I Skandinavien råder ett klimat med hög andel nederbörd i form av snö och regn vilket leder 
till att stora mängder näringsämnen frigörs ur markerna (Jordbruksverket 2016b). År 2011 
bidrog skogsmark, myrmark och jordbruksmark med ett naturligt läckage på 59 000 ton 
kväve och 2000 ton fosfor till haven (Jordbruksverket 2016b). Jordbruken står för ungefär 
hälften av allt näringsläckage som förr eller senare tar sig vidare till våra vattendrag som små 
bäckar, sjöar, hav samt yt- och grundvatten (Eskilsson 2013). Ett större kväveläckage kan ses 
från jordbruksmark i södra och sydvästra Sverige (Bergkvist och Ohlander 2001). 

2.3.1 Kväve och fosfor  
Kväve och fosfor tillförs jordbruksmarkerna via gödsel för att hålla goda skördar under 
odlingssäsongen. Dessa två näringsämnen har dock olika egenskaper och påverkar därför 
både gröda, mark och vatten på olika sätt. Kvävet tillförs oftast i form av ammonium, nitrat 
eller organiskt bundet kväve (Eskilsson 2013). Mikroorganismerna som finns i marken 
omvandlar en viss del av det organiska kvävet och ammoniumkvävet till nitrat som enkelt 
kan tas upp av grödan. Nitrat är väldigt lättrörligt och lakas snabbt ur markprofilen i 
samband med nederbörd. Fosfor däremot binder hårdare till partiklar i jorden men vid höga 
vattenflöden kan större mängder fosfor frigöras (Eskilsson 2013). För både kväve och fosfor 
spelar markstruktur, jordart, sättet marken brukats på, växtlighet och i vilken omfattning 
näringsämnena finns i jorden, stor roll för hur stor förlusten blir (Eskilsson 2013). 

2.3.2 Organiskt gödsel VS mineralgödsel 
De allra vanligaste gödselmedlen som används inom jordbruket är stallgödsel och 
mineralgödsel (Jordbruksverket 2016c). Stallgödsel är ett samlingsnamn för organiskt gödsel 
och innehåller träck, urin och strömedel i olika mängder (Jordbruksverket 2016d). De 
innehåller olika näringsämnen som bl.a. kväve, fosfor, svavel, kalium, mikroorganismer samt 
organiskt material vilket bidrar till att öka mullhalten i marken. Näringsinnehållet i 
stallgödsel påverkas av faktorer som djurslag, utfodring, inbladning av mängden strömedel, 
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vatten och om gödslet behandlas genom exempelvis kompostering eller rötning. För att ta 
reda på näringsinnehållet i stallgödsel krävs en gödselanalys (Jordbruksverket 2016d). 

Mineralgödsel däremot går att välja utefter växtnäringsbehovet och var i växtsäsongen man 
befinner sig. Det finns många olika sammansättningar av mineralgödsel. Allt från enkla 
kvävegödselmedel av ammoniumnitrat med tillsatts av svavel och kalcium, till sammansatta 
kvävegödselmedel som innehåller flera näringsämnen som kväve, fosfor och kalium 
(Jordbruksverket 2016e). Mineralgödsel är mer växttillgängligt och har större effekt på kort 
sikt medan det organiska gödslet tar längre tid för marken att bryta ned för att bli 
växttillgängligt (Albertson et al. 2014). Exempelvis ger fosfor i stallgödsel ungefär 60-70% så 
stor effekt som motsvarande mängd mineralgödsel på kort tid (Albertson et al. 2014). 
Mineralgödsel har traditionellt använts till vårsådd och oljeväxter men har blivit allt mer 
populär även till användning vid odling av höstgrödor (Albertson et al. 2014).  

Enligt van den Brandt och Smitt (1998) gällande näringsläckage i markprofilen menar de att 
mineralgödsel ger lika mycket överskott av kväve och påverkar markerna i lika stor 
utsträckning som det organiska gödslet. Det har därför ingen betydelse för näringsläckaget 
om jordbrukaren använder sig av mineralgödsel eller organiskt gödsel (van den Brandt och 
Smitt 1998).  

2.4 Höstgröda, fånggröda och skyddszoner 
Höstvete har valts som kontrollgröda för detta arbete eftersom dessa fält är bland de första 
att gödslas på våren (Wärnbäck, muntl). Höstvetet går under samlingsnamnet höstgröda 
vilken sätts på hösten och börjar gro direkt, den är vanligt förekommande i södra Sverige där 
risk för frostskada på grödan är liten. Fördelen är just att höstgröda står emot de milda 
vintrarna och vid snösmältningen på våren är grödan redan grön och börja växa direkt. Till 
höstgröda räknas bl.a. höstraps, höstvete och höstrågvete.  

Under höst och vinter faller mer nederbörd än vad som avdunstar från åkermarken vilket 
bidrar till ett ökat kväveläckage (SCB 2012). För att minska kväveläckaget står det i 11§ i 
Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket att, det jordbruksföretag inom nitratkänsligt 
område som har mer än 5 ha åkermark skall ha minst 50 -60 procent av marken höst- eller 
vinterbevuxen (SFS 1998:915). Forskning visar dock att enbart odla höstgröda inte är något 
bra alternativ eftersom tillväxten och upptaget av lättillgängligt kväve från marken avtar 
succesivt inför vintern (Flygare och Isacson 2003).  

Sår man däremot in en fånggröda som har sin huvudsakliga tillväxtperiod mellan två 
huvudgrödor har dessa förmågan att ta upp det lättillgängliga kvävet effektivare. Det är oftast 
fleråriga gräsarter som sås in som fånggröda, dessa kan ta upp kväve även under vintern om 
vädret är lämpligt (Bergkvist och Ohlander 2001). För att minska urlakningen ur 
markprofilen ytterligare bör plöjning undvikas på sensommaren/hösten efter exempelvis en 
spannmålsskörd och i stället senarelägger bearbetningen till senhösten eller tidig vår 
(Stenberg och Aronsson 1999.). Även skyddszoner kan anläggas på åkermarker vilket främst 
gäller de fält som angränsar till vattendrag och syftar till att minska yttransporten av 
näringsämnen från markprofilen (SCB 2012). 
 
2.5 Övergödning och hälsorisker 
Det är framförallt utsläpp av avloppsvatten och läckage från jordbruksmarker som bidrar till 
förhöjning av näringsämnen i ytvattnet och förhöjda nitrathalter i grundvattnet (van den 
Brandt och Smitt 1998). De näringsämnen som vegetationen inte tar upp kommer 
transporteras genom marken och vidare ut till vattendrag för att slutligen hamna i haven. 
Effekterna med höga halter näringsämnen i vattendragen ger i sin tur en ökad biologisk 
produktion som till följd får många negativa effekter på både land- och i vattenekosystem 
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(Eskilsson 2013). Det kan ge en annan typ av artsammansättning där vissa arter kommer att 
missgynnas vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2003).  
Övergödning, algblomning, syrebrist och bildande av svavelväte på bottnarna slår ut allt växt 
och djurliv (Naturvårdsverket 2003). Östersjön har sedan 1940-talet varit utsatt för 
övergödning vilket fortfarande räknas som ett stort och allvarligt miljöproblem 
(Naturvårdsverket 2003). 
 
När det gäller grundvattnets påverkan av näringsämnen är det nitrathalter som analyseras. 
Generellt sett har Sverige låga nitrathalter i jämförelse med övriga Europa men man kan se 
att det förekommer förhöjda halter av nitrat i de svenska jordbrukslandskapen med 
kvävegödsling (Havs- och vattenmyndigheten 2016). Då vi får i oss nitrat och nitrit reagerar 
de med andra ämnen som vi äter och nitrosaminer bildas (Livsmedelsverket 2016). Det råder 
delade meningar om hur dessa nitrosaminer påverkar våra kroppar men forskningen tyder 
på att ämnena kan leda till ökad risk för cancer (Livsmedelsverket 2016).  

Nitrat och nitrit kan även orsaka methemoglobinemi vilket minskar syresättning av blodet 
(Livsmedelsverket 2016). För att en vuxen människa skall riskera att drabbas av detta 
behöver den få i sig betydligt större mängder än det vi normalt får i oss per dag och hittills 
har ingen i Sverige drabbats av methemoglobinemi som man vet varit orsakad av nitrathalter 
(Livsmedelsverket 2016). Dock är spädbarn en väldigt känsliga grupp för höga nitrathalter, 
får barnet bröstmjölksersättning vilken blandas med vatten som har höga nitrathalter kan det 
leda till syrebrist (Livsmedelsverket 2016). 

2.6 Tillsyn och spridningsregler  
Alla som bedriver en jordbruksverksamhet i Sverige blir kontrollerade av en 
tillsynsmyndighet som följer upp att regler och krav gällande verksamheten efterlevs. Oftast 
är det kommunen som utövar tillsyn för lagar och förordningar kopplade till miljöbalken 
(Jordbruksverket 2014). Parallellt med dessa går även tvärvillkorskontrollerna som är 
kopplade till EU och gårdsstödet, de kontrolleras oftast av länsstyrelsen (RIR 2008:11).  

När det gäller spridning av gödsel finns det förhållningsregler som är baserade på 
förordningar och föreskrifter gällande Miljöhänsyn i jordbruket (Jordbruksverket 2016 f). 
Där anges hur och när spridning av olika gödseltyper får ske både inom och utanför 
nitratkänsliga områden. För Nitratkänsliga områden gäller bl.a. att gödsel inte får spridas på 
vattenmättade eller översvämmad mark, på frusen mark eller spridas närmare än två meter 
från åkerkant som gränsar till sjö eller vattendrag (24 a § Miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 
2004:62)). Till vattendrag hör bäck, å, flod, älv, kanal eller damm (SJVFS 2004:62). 

2.7 Världsnaturfonden 
Världsnaturfonden är en naturvårdsorganisation med över 100 medlemsländer som riktar sig 
till att bevara den biologiska mångfalden, bruka förnybara naturresurser på ett hållbart sätt 
samt att arbeta för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion (Världsnaturfonden 
2011). Deras arbete är ideellt och finansieras till största delen av gåvor från allmänheten. Allt 
sedan stiftelsen världsnaturfonden WWF grundades i Sverige 1971 har deras arbete 
förändrats från att arbeta mer med enskilda och hotade djur och växter, till att idag arbeta 
mer med hela ekosystem och naturtyper exempelvis, skogar och hav. I och med det har tre 
program upprättats inom det svenska miljö- och naturvårdsarbetet, Ekologiska avtryck, 
Land- och vattenmiljö (Världsnaturfonden 2011). Inom detta är övergödning ett stort 
arbetsområde samt jordbruket. De arbetar för att bibehålla en levande landsbygd där 
lantbrukare fortfarande ska kunna bedriva ett jordbruk utan att konkurrera med biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. WWF vill göra förändringar inom stödsystemet EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. Istället för att skattemedel skall gå till de gårdar som har 
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störst landareal anser de att en större del av skattemedlen ska gå till de jordbrukare som 
arbetar för samhällsnyttan, en levande landsbygd och långsiktigt hållbart lantbruk. 
 
 

3 Material och metod  
 
För att kunna besvara frågeställningarna i rapporten genomfördes två olika undersökningar. 
I den första undersökningen utfördes ett fältarbete inom nitratkänsligt område i fyra län, 
Östergötland, Södermanland, Närke och Västmanlands län. Åkermarker som angränsade till 
vattendrag kontrollerades om granulater från mineralgödsel påträffades inom den två meters 
gödselfria skyddszon som ska gälla från åkerkanten och in på odlingsmark. Den andra 
undersökningen bestod i att intervjua personer från tre yrkesgrupper, jordbrukare, 
växtrådgivare och Miljö- och hälsoskyddsinspektörer vilka har anknytning till denna fråga. 
 
3.1 Fältarbetet 
Förberedelser inför fältarbete bestod i att ta fram kartor över de vattendrag som skulle 
kontrolleras. Karttjänsten hitta.se användes för att välja ut vattendragen. Vattendragen 
valdes ut baserat på storlek, antal jordbruksfält i anslutning till vattendraget samt att den 
gräsbevuxna zonen mellan vattendraget och åkerkanten var så liten som möjligt enligt 
kartan. Detta innebar att områden där skog kunde ses på kartan mellan fält och vattendrag 
undveks. Vattendragen valdes ut enligt definitionen av vattendrag så som bäck, å, flod, älv, 
kanal eller damm, från Miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring (SJVF 2004:62). För 
var och ett av vattendragen togs en översiktskarta ut över hela vattendraget som skulle 
undersökas. Vattendraget delades upp i delsträckor som var mer detaljerad och varje fält och 
skifte syntes tydligt, varje delsträcka skrevs ut i satelitfotoformat (Bilaga 1). För att 
säkerställa att kontroller skett på olika jordbrukares marker valdes vattendrag och åkerfält ut 
från olika kommuner i varje län. 

En inventeringstabell skapades där fältdata och observationer antecknades (Bilaga 2). 
Mobilkamera användes för att fotodokumentera det som setts vid kontrollen och med hjälp 
av appen Eniro Navigation togs koordinater ut för de kontrollerade fälten.  

Vid samtal med WWF framgick det att granulater var möjliga att se upp till ungefär sju dagar 
efter spridning beroende på väderförhållande. För att få en mer exakt information om när 
lantbrukarna ger den första givan av mineralgödsel rekommenderade länsstyrelsen att 
kontakta rådgivningsföretag för de aktuella länen, de har oftast en närmare kontakt med 
lantbrukarna. 

Vid fältkontrollen dokumenterades zonen mellan vattendraget och åkerkanten med kamera. 
För att ha lika stor chans att upptäcka granulater på fälten kontrollerades en sträcka på minst 
80 meter längsmed åkerkanten som gränsade till vattendraget. Notering gjordes för om 
granulater kunde observeras inom den två meters gödselfria skyddszon och om granulaterna 
var tydliga, om de var svåra att upptäcka eller inte kunde ses alla. För de fält där granulater 
inte kunde observeras inom den två meters gödselfria skyddszon gjordes en extra kontroll två 
meter in på fältet för att se om granulater spridits där och att jordbrukaren då följt regeln 
med två meter gödselfri zon.  

Notering i inventeringstabellen gjordes över om det fanns en anlagd gräsbevuxen skyddszon, 
bredden och vilken vegetation skyddszonen hade. Den anlagda skyddszonen stegades från 
den kant där marken gör ett tydligt fall mot vattendraget, fram till åkermarkens kant där 
grödan var odlad (Bilaga 3). Om granulater påträffats inom både den anlagda gräsbevuxna 
skyddszonen och den gödselfria skyddszonen på två meter noterades detta i 
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inventeringstabellen. Efter varje avslutad dag samanställdes inventeringstabellen i datorn 
där informationen slogs samman med de dokumenterade bilderna.  

Fältarbetet pågick under totalt nio dagar. Utifrån kartmaterialet planerades dagsturer och i 
vilken ordning vattendragen och fälten skulle kontrolleras. Östergötland kontrollerades först. 
Där var förekomsten av fält med höstvete stor och det möjliggjorde att gå längre sträckor 
utmed vattendragen. I de övriga länen var miljön mer kuperad, höstvetefälten var färre och 
inte lika lättillgängliga som på Östgötaslätten. Antalet fält som kontrollerats varierade mellan 
länen, totalt kontrollerades 132 fält. Östergötland gav bra utdelning med 54 kontrollerade 
fält, så även i Södermanland med 49st. I Närke och Västmanland var höstvetefälten färre och 
många av de föreslagna fälten var stubbåkrar eller nyligt upplöjda fält, där kontrollerades 11 
respektive 18 fält.  

Ytterligare en orsak till att antalet fält varierade kraftigt mellan länen var vädret och 
temperatur. På många håll hade gödselspridningen inte kommit igång ordentligt och där 
påträffades jordbrukarna med att frakta hem mineralgödsel och fylla på gödselspridarna. 
Kartan i bilaga 4 ger en översiktlig bild av de kontrollerade fälten i studien. I kartan 
förekommer färre kontrollpunkter än antalet fält som redovisas i resultatdelen. Detta beror 
på att batteriet i mobiltelefonen tog slut och Eniro Navigation kunde inte användas för vissa 
fält. 

Vädret var av stor betydelse för om granulater skulle kunna upptäckas eller ej. Granulater 
hade tydligt setts på höstvetefälten utmed vägarna dagen innan fältarbetet startade i 
Östergötland eftersom det varit sol och uppehåll dagarna innan. De tre första dagarna in i 
fältarbetet gav dock ihållande regn vilket försvårade möjligheten att upptäcka granulater på 
fälten. De började luckras upp och färgen förändrades från vita korn till mer mörkt grå. Med 
en blöt och mörk jord gick det fortfarande att urskilja gratulanterna, men när det blev 
uppehåll några dagar senare och jordytan började torka övergick både jord och granulat till 
en mer grå nyans vilket försvårade observationen.  

3.1.1 Definition anlagd skyddszon  
Det var svårt att veta hur den anlagda gräsbevuxna skyddszonen skulle tolkas för att kunna 
avgöra om regeln 24 a§ överträtts eller ej. Klassas en anlagd gräsbevuxen skyddszon som 
annan beskaffenhet eller krävs det en viss bredd för att hamna i kategorin annan 
beskaffenhet? Via mailkontakt med Jordbruksverket framkom att en anlagd gräsbevuxen 
skyddszon inte ingår i begreppet annan beskaffenhet utan skall gälla från åkermarkens kant 
och in på fältet (Miljöregelenheten, muntl). Med annan beskaffenhet menas träd, buskar, väg 
eller liknande. Mer fördjupad förklaring ges i avsnittet, Diskussion, Följer jordbrukarna 
reglerna. Dataunderlaget från fältinventeringen redovisas under avsnittet Resultat. 

3.1.2 Definition vattendrag 
Det finns framförallt två regelverk som berör skyddszoner. Det är reglerna för spridning av 
växtskyddsmedel och växtnäring på fält som angränsar till vattendrag. Men vad som hör till 
definitionen vattendrag går isär mellan regelverken. Reglerna för växtnäring definierar 
vattendrag som: Bäck, å, flod, älv, kanal eller damm (SJVFS 2004:62). För växtskyddsmedel 
gäller definitionen: ”vattendrag som ständigt eller under en stor del av året är 
vattenförande såsom bäckar, åar, floder, älvar och kanaler samt småvatten eller 
våtmarker som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig 
markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar och 
dammar, och öppna diken: diken för dränering som är vattenförande under någon del av 
året och som inte är täckta” (NFS 2015:2). 
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3.2 Intervju 
Den andra undersökningen var en intervjuundersökning där tre målgrupper valdes ut, 
jordbrukare, växtrådgivare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Från var och en av dessa 
grupper valdes tre personer slumpmässigt ut och så jämt fördelat över de län som 
inventerats. De tre slumpmässigt utvalda personerna från jordbrukskategorin blev två 
jordbrukare från Östergötland och en från Sörmland. Som rådgivningsföretag valdes 
Hushållningssällskapet ut, rådgivare från Östergötland, Västmanland och Skåne 
intervjuades. Det finns många rådgivningsföretag, exempelvis Lantbrukarnas 
riksorganisation LRF och Greppa näringen. Vad avser miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
intervjuades personer från Katrineholm, Linköping och Örebro kommun. Miljö – och 
hälsoskyddsinspektörerna och växtrådgivarna valdes slumpmässigt ut via kommunens eller 
rådgivningsföretagets hemsida baserat på personernas ämnesområde. Ett informationsmail 
skickades ut till rådgivarna och miljö- och hälsoskyddsinspektörerna (Bilaga 5). 
Intervjufrågorna bifogades i mailet för att personen skulle få möjlighet att förbereda sig inför  
samtalet. Intervjun skedde över telefon och svaren antecknades via dator under samtalet.  
 
För att hitta potentiella jordbrukare användes söktjänsten hitta.se där sökord ”lantbruk” 
”Östergötland” användes. Utifrån de träffar som visades valdes personerna ut beroende på 
om gården låg i anslutning till ett vattendrag eller ej. De utvalda jordbrukarna kontaktades 
via telefon där information om projektet gavs muntligt och förfrågan om personen anonymt 
ställde upp i en intervju. Intervjufrågorna till de tre målgrupperna kan ses i bilaga 6. En 
sammanställning av svaren från alla intervjuer redovisas i bilaga 7. För att få mer kunskap 
om hur spridning av mineralgödsel går till intervjuades Lars Ericson på Lantbruksenheten 
Länsstyrelsen Västerbotten, intervjufrågor se Bilaga 8. 
 
 
4 Resultat  
 
4.1 Fältinventeringen 
Sammanlagt kontrollerades 132 fält sådda med höstvete hösten 2015, fördelat på fyra län 
inom nitratkänsligt område (Tabell 1). Vissa av fälten som kontrollerats hade en anlagd 
gräsbevuxen skyddszon av varierande bredd medan vissa av fälten helt saknade en sådan. 
Totalt sett hade de flesta fält en skyddszon som var bredare än sex meter, 56%. Därefter var 
det vanligast att fälten hade en skyddszon smalare än två meter eller helt saknade en 
skyddszon, 33%. En mindre andel av fälten, 9% hade en anlagd skyddszon på två till fem 
meter. 
 
Tabell 1. Totala antalet kontrollerade fält i de fyra länen grupperade efter den anlagda gräsbevuxna 
skyddszonens bredd eller om denna saknades helt. Bredden på skyddszonen gäller från yttersta åkerkanten och in 
mot mitten av fältet. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Antalet fält Andel fält 
Kontrollerade fält 132 100% 

Fält där anlagd 
skyddszon saknades 
eller var mindre än två 
meter 

44 33% 

Fält med anlagd 
skyddszon > 2 < 5 meter 

13 10% 

Fält med anlagd 
skyddszon > 6 meter  

75 57% 
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Förekomsten av anlagda skyddszoner och deras bredd varierade mellan de fyra länen (Tabell 
2). I Östergötland hade 35 av 54 kontrollerade fält en skyddszon bredare än sex meter, i 
samma län saknade 13 fält en anlagd skyddszon helt eller hade en skyddszon på mindre än 
två meter. I Södermanland hade 24 av 49 fält en anlagd skyddszon bredare än sex meter, 
medan 23 fält saknade den helt eller hade en anlagd skyddszon på mindre än 2 meter. För 
Närke och Västmanland finns det mindre data i den här studien, se material och metod. I 
Närke hade 4 av 11 fält en anlagd skyddszon bredare än sex meter och fem fält saknade en 
anlagd skyddszon. I Västmanland hade 12 av 18 fält en anlagd skyddszon bredare än sex 
meter medan tre fält saknade eller hade en skyddszon mindre än 2 meter.  

Tabell 2. Antal fält per län med en anlagd gräsbevuxen skyddszon och dess bredd. Bredden på skyddszonen 
gäller från den yttersta åkerkanten och in mot mitten av fältet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Östergötland 
Antal 

Södermanland 
Antal 

Närke  
Antal 

Västmanland  
Antal 

Fält där anlagd 
skyddszon 
saknades eller 
var mindre än 
två meter 

13 23 5 3 

Fält med 
anlagd 
skyddszon > 2 
<5 meter 

6 2 2 3  

Fält med 
anlagd 
skyddszon > 6 
meter  

35 24 4 12 
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I Östergötland och Södermanland påträffades 33 respektive 34 fält med granulater. I Närke 
observerades tre fält med granulater och i Västmanland fyra fält med granulater (Tabell 3). 
Sju av fälten i Östergötland saknade eller hade en anlagd skyddszon på mindre än två meter 
och på endast 1 av dessa fält hade granulater spridits även utanför åkerkanten. I 
Södermanland hade fler fält, 19 stycken, en anlagd skyddszon på mindre än två meter eller 
saknade den helt. Där påträffades granulater även utanför åkerkanten på 7 av de 19 fälten. I 
Närke var det ett fält som saknade eller hade en skyddszon på mindre än två meter. I 
Västmanland kontrollerades inga sådana fält, inte heller fält med en anlagd skyddszon på 2 
till 5 meter. För Östergötland var det tre fält med anlagd skyddszon på två till fem meter 
varav två fält hade spridna granulater utanför åkermarken. I Södermanland kontrollerades 
ett fält med en anlagd skyddszon på mellan två till fem meter, inga sådana fält kontrollerades 
i Närke eller Västmanland. Fält med både granulater och en anlagd skyddszon bredare än sex 
meter var flest i Östergötland, 23 st, varav det på fem fält observerades granulater på den 
anlagda skyddszonen. I Södermanland kontrollerades 14 fält med en anlagd skyddszon 
bredare än sex meter, på tre av dessa fält påträffades granulater utanför åkermarken. I Närke 
kontrollerades två fält med anlagd skyddszon bredare än sex meter och i Västmanland 
kontrollerades fyra fält varav det på ett fält observerades granulater utanför åkermarken. 

Tabell 3. Antalet fält per län där granulater har påträffats. Tabellen anger antalet fält med olika bedd på den 
anlagda skyddszon, om sådan fanns. Siffran inom parentes anger fält där granulater påträffades på skyddszonen 
eller utanför åkerkanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Östergötland 
33 fält 

Södermanland 
34 fält 

Närke 
3 fält 

Västmanland 
4 fält 

Antal fält där 
anlagd skyddszon 
saknades eller var 
mindre än två 
meter 

7 (1) 19 (7) 1 -- 

Antal fält med 
anlagd skyddszon 
> 2 < 5 meter 

3 (2) 1 -- -- 

Antal fält med 
anlagd skyddszon 
> 6 meter 

23 (5) 14 (3) 2 4 (1) 
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De flesta fält där granulater påträffats hade en anlagd gräsbevuxen skyddszon som var 
bredare än sex meter, 47 fält. Därefter var anlagda skyddszoner på mindre än två meter eller 
ingen skyddszon alls vanligast förekommande, 27 fält. Fyra av fälten där granulater 
påträffades hade en skyddszon på två till fem meter. En liknande fördelning av fält kan ses 
för de fält där granulater påträffades utanför åkermarken där gröda växte. Granulater 
observerades utanför åkermarken på nio fält med en skyddszon på sex meter och på två fält 
med en skyddszon på två till fem meter. På åtta fält med en anlagd skyddszon på mindre än 
två meter eller ingen skyddszon alls påträffades granulater utanför åkerkanten (Figur 1). 

 
Figur 1. Fördelningen av den anlagda skyddszonens bredd för de fält där granulater påträffades. De tre staplarna 
till höger visar förekomsten av spridning utanför åkermarken i relation till den gräsbevuxna skyddszonens bredd. 

 
4.2 Intervjustudien 
På frågan om hur de olika yrkesgrupperna upplever att 24 a § SJVF 2004:62 efterlevs var de 
tre grupperna, jordbrukare, växtrådgivare och inspektörer överens om att det är definitionen 
och tydligheten i lagtexten som kan utgöra ett problem. Jordbrukarna nämner även tekniken 
som ett problem för att kunna uppfylla regeln. De ansåg också att det blir mycket bortfall av 
mark om skyddszoner skall anläggas och att det kan bli ett ekonomiskt problem. Ingen av de 
övriga yrkesgrupperna tog upp detta men en av växtrådgivarna tydliggjorde att jordbrukarna 
varje år går in i ett risktagande när de åtar sig att leverera en viss mängd gröda med en viss 
proteinhalt, något de aldrig kan vara säkra på att de kommer kunna leverera. Inspektörarena 
belyste att mineralgödsel är dyrt och att det inte är något som jordbrukarna slösar med och 
framförallt inte på de anlagda skyddszonerna. 
 
På frågan om eventuellt tekniska problem anser alla yrkesgrupper att maskinerna har en 
avgörande roll för hur regelverket ska kunna efterlevas. Alla tre grupper tar upp 
centrifugalspridare som ett potentiellt problem, men om jordbrukarna har tillgång till nyare 
maskiner underlättar det betydligt för att kunna följa regelverket. Hur väl informationen 
mellan myndigheter och jordbrukare fungerar upplevdes olika. De flesta jordbrukare och 
växtrådgivare anser att informationen går fram. Alla yrkesgrupper ansåg dock att det kan 
vara svårt för jordbrukaren att veta hur reglerna ska tolkas och följas. Regeln om gödselfri 
skyddszon kontrolleras inte ute i fält vid spridningstillfället enligt de intervjuade, den 
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kontrolleras med hjälp av checklista hos de jordbrukare där frågan är relevant och sker 
samtidigt med övrig kontroll. Både rådgivare och inspektörer anser att tillsynen av 
jordbruksverksamheter är viktig men ska också användas som ett informationstillfälle 
gällande reglerna om efterlevnaden inte kan kontrolleras på något annat sätt. En av 
inspektörerna ansåg att det är svårt att följa upp reglerna och att den inte tas upp lika ofta 
som andra frågor från checklistan.  

I övrigt upplever inspektörerna att jordbrukarna följer reglerna och att kontrollen är 
tillräcklig. Vid frågan om möjliga förändringar i regelverket för att underlätta efterlevnaden 
av en gödselfri skyddszon går svaren isär. Jordbrukarna förstår inte vad nyttan ska vara med 
två-meters regeln, de anser dock för enkelhetens skull att samma regelverk borde gälla för 
växtnäring som för växtskyddsmedel. Detta påpekar även rådgivarna. Inspektörerna ansåg 
att miljöstöden och kostnadsfri rådgivning är viktigt för att komma tillrätta med problemet. 
 
 
5 Diskussion  
 
Efter att Nitratdirektivet införts och regelverket kring näringsutsläppen blivit stramare har 
positiva trender observerats med minskade näringsbelastning i många vattendrag (Fölster et 
al. 2012). Både halter och transporter av näringsämnen har sjunkit de senaste 10 till 20 åren. 
Det är framförallt det oorganiska kvävet som minskat mellan 30 – 60% på 20 år (Fölster et 
al. 2012). En förklaring till de minskade näringsläckagen tror man är den ökade andelen 
fånggröda och en förändring från höstplöjning till vårplöjning men även en tätare kontakt 
med Greppa näringen (Fölster et al. 2012). Som Nitratdirektivet anger är vi dock fortfarande 
långt från målet vad det gäller att uppnå god status för miljömålet ”friskt vatten”. Därför är 
det viktigt att arbetet fortsätter för att ständigt förbättra åtgärderna och minska risken för 
överträdelse genom att öka kunskapen och förståelsen kring regelverken. 
 
5.1 Tolkning av lagtext 
Idag har jordbrukarna regelbunden kontakt med både Jordbruksverket, Länsstyrelsen, och 
olika rådgivningsföretag. Därigenom får de information om vad som gäller inom 
nitratkänsliga områden. Men frågan är om informationen och den kunskap som finns ute hos 
jordbrukarna är tillräcklig för att regelverket inom de nitratkänsliga områdena ska kunna 
tillämpas fullt ut.  

Det är många regler och lagar som en jordbruksverksamhet berörs av. I denna rapport är det 
24 a § i föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) som 
behandlas. Den berör spridning av gödsel inom nitratkänsliga områden. Där står att, ”Inom 
känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark närmare än två meter 
från kant som gränsar till vattendrag eller sjö. Den gödsel som djuren själva tillför marken 
vid betesgång ska inte räknas in i begreppet spridning” (SJVFS 2009:82). Denna paragraf 
var inte helt oproblematisk och i intervjuerna var det en återkommande fråga inom alla 
yrkesgrupper om hur man skulle tolka paragrafen och framförallt definitionen av ett 
vattendrag.  

5.2 Tolkning av resultat 
Frågeställningen i denna rapport skall undersöka om regelverket efterlevs inom 
nitratkänsliga områden. Det handlar inte om att hänga ut någon enskild jordbrukare som ska 
stå till svars för att ha brutit mot reglerna. Vikten ligger vid att sammanställa observationerna 
och få en överblick om hur omfattande eventuella överträdelser är inom nitratkänsligt 
område. Önskemålet kom från Världsnaturfondens avdelning som jobbar med frågor om 
östersjön och övergödning. De har genom egna pilotstudier sett att regeln om två meter 
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gödselfri skyddszon har överträtts. De ville då göra en mer omfattande studie för att se hur 
det ser ut i andra delar av det nitratkänsliga området. 

5.2.1 Fältarbetet 
Av totalt 132 kontrollerade fält hade 88 av dessa en anlagd gräsbevuxen skyddszon som var 
bredare än två meter från åkerkanten och in på fältet. Resterande 44 fält (33%) saknade en 
anlagd gräsbevuxen skyddszon helt eller hade en skyddszonzon på minder än två meter. Av 
dessa 44 fält som saknade en anlagd skyddszon hade det på 27 fält spridits granulater hela 
vägen fram till åkerkanten. De saknade alla den gödselfria skyddszonen som ska gälla enligt 
24 a § SJVFS 2004:62 (se tabell 3).  

5.2.2 Intervjuer 
En fråga som var framträdande i alla intervjuer var problematiken om hur regelverket ska 
tolkas. Alla tre yrkesgrupper uppgav att det kunde vara ett problem med att veta hur reglerna 
skulle tolkas och efterlevas. Några jordbrukare ansåg att det var svårt att hålla sig uppdaterad 
på nya regler som kan gälla för det aktuella året. Här ansågs växtrådgivaren ha en viktig roll 
och fungerade som en länk mellan jordbrukaren och myndigheterna. Möjlighet till 
rådgivning god teknik och ekonomiska stöd ansågs vara avgörande i frågan. 
 
5.3 Svar på frågeställningarna 
 
5.3.1 Följs regeln om en gödselfri skyddszon enligt 24 a § SJVFS 2004?  
För att svara på denna fråga är det många aspekter som bör vägas in för en korrekt 
bedömning. Många av fälten som kontrollerats hade en anlagd gräsbevuxen skyddszon 
mellan vattendraget och den mark där höstvete växte. Efter konsultation med 
jordbruksverket om hur den två meters gödselfria skyddszonen skulle bedömas framkom det 
att skyddszoner alltid utgår från åkerkanten och in på åkern. Med hjälp av deras beskrivning 
gjorde jag bedömningen att åkerkanten var den kant där höstvete växte på en sida och annan 
vegetation, exempelvis gräs/vall växte på andra sidan. Med den tolkningen var det inget av 
fälten som uppfyllde regeln för två meters gödselfri skyddszon eftersom granulaterna var 
spridna hela vägen fram till gräs/vallvegetationen på alla fält med granulater. 

Vid ytterligare kontakt med jordbruksverket förklarade de att om det krävs både en gödselfri 
skyddszon på två meter och en sprutfri skyddszonszon (växtskyddsmedel) på sex meter utgår 
båda från åkerkanten. De första två metrarna skall då hållas både sprut- och gödselfria och de 
resterande fyra metrarna endast sprutfria. Ur det perspektivet blir bilden om överträdelse en 
annan jämfört med tidigare tolkning. Av alla kontrollerade fält med granulater och med 
varierad bredd på den anlagda skyddszonen har överträdelse av regeln skett på 27 av 74 st, 
36%. 

För kategorin där fält saknade skyddszon eller hade en anlagd skyddszon på mindre än två 
meter överträddes regeln vid 27 av 44 fält, 61%. Dessutom påträffades granulater utanför 
åkerkanten på åtta av dessa fält. Sett till länen överträddes regeln oftare i Södermanland. Av 
totalt 34 fält med granulater saknade 19 fält en anlagd skyddszon eller hade en skyddszon 
mindre än två meter. På dessa 19 fält hade granulater spridits fram till åkerkanten och regeln 
har överträtts med 100% i Södermanland. På sju av dessa fält påträffades dessutom 
granulater utanför åkerkanten. Vid två vattendrag i Södermanland var granulater spridna i 
vattnet vilket är ett ytterligare tecken på att regeln inte efterlevs fullt ut (Bilaga 9). 

5.3.2 Är regeln svår att följa 
Resultaten från fältarbetet tyder på att regeln gällande en gödselfri skyddszon överträds. I 
områden med många och stora fält fanns det dock oftast en anlagd gräsbevuxen skyddszon 
som var bredare än sex meter vilken automatiskt skulle kunna skapa en gödselfri skyddszon 
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mot åkerkanten. För de fält som helt saknar en anlagd skyddszon kan det finnas stor risk att 
näringsämnena snabbt rinner ner i vattendraget utan att passera genom markprofilen. Värst 
är om granulater sprids direkt i vattendraget som exempelvis vid de två vattendragen i 
Sörmland (Bilaga 9).  

Ett av dessa vattendrag har sitt tillflöde från en sötvattenssjö och som efter cirka 1600 meter 
mynnar ut i en vik i östersjön, på vägen dit passerar vattendraget ett antal åkermarker. Det 
andra vattendraget där granulater påträffades, rinner vattnet vidare ut i en större 
sötvattenssjö som ingår i Trosaåns huvudavrinningsområde (Vattenmyndigheten u.å). Det 
innebär att den största mängd vatten som rinner i Trosaån och vidare ut i Östersjön kommer 
från denna sjö. Oavsett om ett dike är vattenförande mindre än fyra månader om året rinner 
det oftast vatten i dess någon gång under året och mest troligt under hösten och tidig vår då 
nederbörden och avsmältningen kan vara kraftig (SMHI 2015). På hösten skördas grödorna 
och eventuell sker även plöjningen då eller på våren. Under denna period gödslas även 
åkermarkerna och risken för näringsläckage med vattnet kan öka. Små vattendrag leder 
oftast vidare till större vattendrag som en större sjö eller hav där problem med bl.a. 
övergödning kan uppstå. 

Efter att ha varit i kontakt med de tre olika yrkesgrupperna jordbrukare, växtrådgivare och 
miljö – och hälsoskyddsinspektörer visar det sig att regelverket upplevs svårtolkat. Även de 
som dagligen arbetar med lagtext tycker att regelverket inte är självklart, utan anser att 
reglerna ofta lämnas fria för tolkning. Oftast behöver jordbruksverket kopplas in för en slutlig 
bedömning om hur vissa frågor skall bedömas. Rådgivarna var överens att den större andelen 
av jordbrukare vill göra rätt ifrån sig. De ansåg dock att det inte finns något enkelt sätt för 
jordbrukarna själva att söka reda på om de följer regelverket som de ska. En av 
växtrådgivarna ansåg att det var viktigt att jordbrukaren inte riskerar att få en sanktion i 
första hand om denne har tolkat lagen fel. Jordbrukaren bör istället få hjälp med att rätta till 
problemet. Visar det sig sedan att regeln överträds igen kan en sanktion vara aktuellt att 
använda för att komma tillrätta med problemet. Det är också en gemensam uppfattning att 
reglerna som berör både växtnäring och växtskyddsmedel är ganska snarlika, vilket gör det 
svårt att veta vilka regler som gäller var.  

5.3.3 Om det visar det sig att regeln inte följs, vad kan vara orsaken till detta?  
Informationen från fältarbetet visar att det förekommer brister hos vissa jordbrukare. Vad 
som kan vara orsak till detta går endast spekulera kring men med hjälp av intervjuerna kan 
ändå någon form av röd tråd i frågan ses. 

Ekonomi 
Ekonomin uppgavs inte som ett potentiellt problem från någon av de intervjuade, de s.k. 
respondenterna. Det verkar inte vara risken för ekonomisk förlust av gröda som avgör om 
jordbrukarna sprider granulater hela vägen ut till åkerkant, snarare tvärt om. Mineralgödsel 
är dyrt och jordbrukarna vill troligen hushålla med det. En av jordbrukarna svarade att då 
det gäller anlagda skyddszoner är detta mark de ger bort. Respondenten menade att, med 
anlagda skyddszoner blir det ett grödabortfall vilket bidrar till en viss ekonomisk förlust. Det 
blir extra påtagligt om det är stora åkerarealer som angränsar till vattendragen och om det 
förekommer perioder som jordbrukaren inte kan få ekonomisk ersättning för att anlägga 
skyddszoner. 

Teknik 
Det framgick tydligt i intervjun att tekniken var viktig för att kunna följa regeln för en 
gödselfri skyddszon. De vanligaste maskinerna som används vid spridning av mineralgödsel 
är centrifugalspridare och rampspridare (Bilaga 10). Centrifugalspridaren sprider med hjälp 
av två spridartallrikar som kastar ut granulaterna (Lundin, Thylén och Hoffmann 1997). Den 
har en kastvidd upp till 50 meter och en arbetsbredd mellan 12 och 24 meter. På de moderna 
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centrifugalspridarna går spridningen att rikta med hjälp av plåtar och även ställa in 
spridartallrikarna så att kastvidden blir mindre åt det håll föraren önskar (Ericson, muntl). 
Vissa av de senaste maskinerna kan med hjälp av en GPS-utrustning läsa av åkerkantens 
naturliga terräng och då sprida efter den, detta styrs från traktorhytten (Ericson, muntl). 
Med en rampspridare sker spridningen mer exakt då spridarrören och utmatningen kan 
kontrolleras bättre (Lundin, Thylén och Hoffmann 1997).  

Två av respondenterna belyste problemet med grönskott på höstgrödan. Höstvete växer i de 
spår de såtts och tydliga körspår lämnas kvar efter traktorn, där kommer inget att växa. I 
dessa spår vill man sedan hålla sig med traktorn då gödslet ska spridas. På de fält där två 
meters gödselfri skyddszon skall finnas kan traktorn behöva flytta sig ur körspåren då gödsel 
ska spridas. Detta kan resultera i grönskott på grödorna. Grönskott bildas då grödan bryts av 
och nya gröna skott växer ut på grödan (Ericson, muntl). 

Information 
Enligt intervjun verkar information mellan myndigheter och jordbrukare fungerar relativt 
bra. Information skickas ut till jordbrukarna via informationsbrev och facktidningar, många 
tar även hjälp av rådgivningsföretag. Jordbrukarna upplevde att det var problematiskt då nya 
regler och nya förändringar ständigt sker i regelverket och att det ibland var svårt att hålla sig 
uppdaterad. Enligt respondenterna är det inte helt enkelt att tolka lagen och regelverket på 
det sätt som myndigheten önskar. Reglerna går många gånger in i varandra och kan vara 
svåra att hålla isär.  

5.4 Skapa intresse och öka medvetenheten 
 
5.4.1 EU stöd 
En av de intervjuade jordbrukarna tog upp fördelen med stödutbetalning för att anlägga en 
skyddszon med vall eller annat gräs på de fält som gränsar till vattendrag. Detta var något 
som de fick stödpengar för fram till 2012 men den möjligheten togs sedan bort under några 
år för att åter införas1 2016 (Beslutstödsgruppen, muntl). Även en av växtrådgivarna ansåg 
att de ekonomiska stöden kan ha stor betydelse för att en jordbrukare ska vilja avsätta 6-20 
meter av sin åker som skyddszon. 

Danmark är ett föregångsland där de har stramat åt regelverket gällande skyddszoner. År 
2012 införde de obligatoriska skyddszoner på 10 meter på åkermark som angränsar till 
vattendrag. Det beräknade att ca 50 000 hektar åkermark skulle tas i anspråk till 
skyddszoner vilket jordbrukarna fick stöd för, både från Danska staten och EU (Greppa 
näringen 2013). Danska folketinget avskaffade dock denna regel 21 januari 2016 och det är 
numera valfritt att anlägga odlingsfira skyddszoner kring sjöar och bäckar (Miljö- och 
födevareministeriet 2016). 

När det gäller EU-stöd utgår budgeten från den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Där 
är EU-stöden uppdelat mellan gårdsstödets och landsbygdsprogrammets ersättningar. 
Fördelningen av stödmedlen är ojämn mellan de två programmen. Omkring 75% av stöden 
ingår i gruppen jordbruksstöd som baseras på andelen mark jordbrukaren äger och hur 
mycket stöd de mottagit tidigare. Resterande 25% av EU-stöden går till de frivilliga 
åtaganden för att bl.a. värna miljön, djurvälfärd och en hållbar utveckling inom 
landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket 2011). 

I en undersökning som gjorts av WWF gällande hur EU-invånarna anser att subventionerna 
från EU till jordbruket skall användas, visade det sig att medborgarna har en uppfattning 
som motsätter sig politikernas beslut i frågan. Ungefär 6000 personer deltog i intervjun och 
en majoritet av dessa anser att stödpengarna skall gå till arbete för att främja en hållbar och 
levande landsbygd och inte betalas ut i proportion till hur mycket mark jordbrukaren äger 
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(Factvise 2013). De tillfrågade vill att skattepengarna går till säkra och hälsosamma 
jordbruksprodukter och samtidigt förbättra miljön och naturen. De ansåg att det var minst 
viktigt att öka jordbrukarnas inkomster och intensifiera produktionen av livsmedel med hjälp 
av stödpengar via jordbruksstödet.  

Jag ser detta som ett argument till att jordbrukets miljökrav skall bli ännu bättre men inte 
göra jordbrukarna till miljöbovar utan lyfta fram allt bra de gör och samtidigt underlätta och 
uppmuntra dem att sträva efter detta själva.  

5.5 Förslag till förändringar 
Under projekts gång har det tydligt visat sig att regelverket varken är lätt att tolka eller följa. 
Regeln om spridning av gödsel på fält som angränsar till vattendrag har överträds och visar 
på att efterlevnaden är bristfällig i vissa delar inom det nitratkänsliga området.  

Jag anser att det vore en fördel om myndigheterna kunde samverka mer och förtydliga 
regelverket för jordbrukarna. Framförallt borde definition för vattendrag vara lika när det 
gäller spridning av växtskyddsmedel och växtnäring. Med en samsyn på vattendrag skulle det 
bli enklare för jordbrukarna att avgöra var gödsel får spridas och inte får spridas. Det vore 
intressant med en diskussion om den gödselfria skyddszonen på två meter även skulle gälla 
diken. Ingick de i definitionen vattendrag skulle det dock kunna bli ett problem framförallt 
för jordbrukare med åkermarker som har många diken i anslutning till fälten. Det skulle 
kunna innebära stora arealförluster för de markägarna.  

Det vore även intressant att diskutera möjligheten till obligatoriskt stödberättigande för att 
anlägga gräsbevuxna skyddszoner upp till sex meter från åkerkanten och in på fält som 
gränsar till vattendrag, framförallt inom nitratkänsliga områden. Skulle dessutom 
jordbrukaren vilja avvara mer mark, 6-20 meter för ännu bredare skyddszoner bör 
stödpengar fortsätta betalas ut som de görs idag via EU:s miljöersättning. Med obligatoriskt 
anlagda skyddszoner på sex meter skulle det vara väldigt enkelt för inspektörerna att avgöra 
om jordbrukaren följer regeln 24 a § (SJVF 2004:62) eftersom det inte vore ekonomiskt för 
jordbrukaren att sprida gödsel på en anlagd skyddszon där ingen ekonomisk gröda växer. 

5.6 Analys av metoden samt eventuella felkällor 
Denna rapport är ett examensarbete förlagt på 10 veckor. Under dessa veckor har 
fältundersökning, intervjuer och insamlande av fakta gjorts vilket har legat till grund för 
rapporten. 

• Arbetet hade underlättats om det varit möjligt att tillgå kartunderlag med höstvete, 
innan fältarbetets start. Ett effektivare fältarbete hade då varit möjligt utan att för 
mycket tid lagts på att söka av vattendragen och fälten först. Det var dock inte möjligt 
att få tillgång till kartunderlag när fältarbetet startade. Länsstyrelsen har tillgång till 
den informationen men ger inte jordbrukaren beslut om stöd fören i slutet av april för 
de ansökningar om höstvete som inkommit under hösten. 

• För att tydligare kunna avgöra skillnader i spridning av mineralgödsel mellan länen 
borde fältperioden för inventeringen varit längre, ca tre dygn per län.  

• Måtten för de anlagda skyddszonerna stegades under fältarbetet och kan därför ha en 
viss felmarginal. 

• Alla vattendrag som kontrollerades i fältarbetet var vattenförande vid kontrolltillfället. 
Det kan dock finnas risk att vissa av vattendragen skulle kunna klassas som dike enligt 
regelverket. 

• Då vädret var avgörande för hur granulaterna var synliga på fälten, kan det på vissa 
fält spridits granulater även om dessa inte upptäcktes vid kontrolltillfället.  
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5.7 Slutsats 
• Det vore bra om en regel inrättades som anger att alla jordbrukare ska ha en anlagd 

skyddszon på minst sex meter på de åkermarker som angränsar till vattendrag. 
Skyddszonen ska gälla från åkermarkens kant och in på fältet. Med en sådan utökning 
av regelverket skulle utbetalning av ekonomiska stöd fortsättningsvis ske för att 
motivera jordbrukarna att värna om vattnet. Med införande av en obligatorisk 
skyddszon skulle även tillsynskontrollerna av skyddsavstånd och två-meters gödselfri 
skyddszon förenklas.  

• Myndigheter bör gå samman för att definitionen av vattendrag ska vara lika mellan 
lagtexterna för växtnäring och växtskyddsmedel samt att eventuellt diken skall ingå 
som vattendrag i båda regelverken.  
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Bilaga 2.  
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Bilaga 3.  

Höstvete som angränsar mot anlagd skyddszon  
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Bilaga 4.  

Karta över kontrollerade fält 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5.  
 
Informationsbrev 
Jag studerar Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå universitet och är i full gång med 
mitt examensarbete. I mitt examensarbete försöker jag ta reda på hur Nitratdirektivet 
efterlevs gällande den två-meters gödselfria skyddszon som skall lämnas vid spridning av 
gödsel på åkermark som angränsar till vattendrag. Skyddszonen gäller från åkermarkens kant 
och två meter in på fältet. 

Jag har valt att avgränsa mig till fält med höstvete där det sprids mineralgödsel. 

Jag har samlat in data genom att okulärt kontrollera fält med höstvete där mineralgödsel har 
spridits. Sammanfattningsvis tyder det insamlade underlaget på att hänsyn inte alltid tas till 
regeln kring två-meters skyddszon. Därför är jag väldigt intresserad av att göra en intervju 
med er och höra er syn på saken. 

Om det går bra önskar jag göra en telefonintervju med er där ni kommer vara helt anonym 
och jag räknar med att intervjun tar mellan 15 – 20 minuter. Samtalet kan komma att spelas 
in och använd endast i underlagssyfte till rapporten. Kan det passa er att göra intervjun 
någon gång under X eller Y nästa vecka? Ni får gärna föreslå en tid då det passar er. Om 
någon annan dag är mer lämplig för er säg till så ordnar vi det. 

Jag skickar med några frågor till er som ni gärna får förbereda er och fundera över. 

 

  * Hur upplever ni att nitratdirektivet gällande två-meters skyddszon är lätta eller svåra att 
följa för brukarna? 

* Upplever ni att 24 a § (SJVFS 2012:41) är lätta eller svåra att följa för brukarna?  

*Vad är er uppfattning kring orsaken till att regeln inte alltid efterlevs? 

* Hur upplever ni att kontrollen av regeln fungerar idag? Kan den göras annorlunda? 

* Ser ni några möjliga förändringar i svensk lagstiftning/regelverk för att möjliggöra 
efterlevnaden av 24 a § (SJVFS 2012:41)? 

 

 



 
 

Bilaga 6. Intervjufrågor  

Jordbrukare  

1. Hur upplever du det är att följa reglerna gällande den två-meters skyddszon som skall 
lämnas vid spridning av gödsel på åkermark som angränsar till vattendrag på fält med 
höstvete där mineralgödsel sprids? 
 

2. Vad upplever du vara orsaken till att reglerna inte alltid efterföljs?  
Tekniska problem? 
Ekonomiska problem?  
Informationsproblem? 

 
3. Då kommunens kontrollanter kommer ut till er gård, kontrolleras ovanstående fråga?  

 
4. Hur upplever du kontrollen av regeln? Kan något göras annorlunda?  

 
5. Kan du se någon möjlig förändring i regelverket/ kontrollen eller något annat som kan 

bidra till att regeln gällande 2-meter skyddszon blir enklare att uppfylla? 
 

Växtrådgivare 

1. Upplever ni att reglerna gällande två-meters gödselfri skyddszon är lätta eller svåra 
att följa för brukarna?  
 

2. Vad upplever du orsaken kan vara till att reglerna inte alltid efterföljs gällande 
skyddszon på två meter?  
Tekniska problem 
Ekonomiska problem?  
Informationsproblem?  

 
3. Hur upplever ni att kontrollen av regeln fungerar idag? kan de göras annorlunda  

 
4. Ser ni några möjliga förändringar i svensk lagstiftning/regelverk för att möjliggöra 

efterlevnad av 24 a § (SJVFS 2012:41)? 

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

1. Upplever ni att reglerna gällande två-meters gödselfri skyddszon är lätta eller svåra 
att följa för brukarna?  
 

2. Vad är er uppfattning kring orsaken att vissa lantbrukare inte efterlever regeln 
gällande en skyddszon på två meter?  
Ekonomiska problem? 
Tekniska problem? 
Informativa problem?  

 
3. Hur kontrollerar ni regeln gällande 24 a § i föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket 

vad avser växtnäring (SJVFS 2012:41)?  
 

4. Går ni specifikt och tittar på utgödslingen och 2-meters skyddszonen?  



 
 

 
5. Är kontrollen av just denna fråga tillräcklig? Skulle något kunna göras annorlunda?  

 
6. Skulle det vara möjligt med en extra kontroll för just denna fråga?  

 
7. Ser ni några möjliga förändringar i svenska lagstiftningen/regelverket för att 

möjliggöra efterlevnad av24 a § (SJVFS 2012:41)? 
 

8. Hur upplever ni jordbrukarnas eget miljöengagemang kring spridning av gödsel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 7.  

Sammanställning av intervjuerna 
Bilaga 7 redovisar en sammanställning av de tre intervjugrupperna. Frågorna kan ha formulerats olika beroende 
på yrkeskategori.* Frågan är endast avsedd för miljöinspektörerna. 

Intervjufrågor Jordbrukare Rådgivningsföretag Miljö- och hälsoskydd 
1. Hur 
upplever ni att 
regeln kring 2-
meters 
gödselfri zon 
på åkrar som 
angränsar till 
vattendrag är 
för 
jordbrukarna 
att följa (24 a § 
(SJVF 
2004:62) ) 

En av jordbrukarna upplever 
att de har en fördel med den 
naturliga beskaffenheten som 
råder på deras fält mot 
vattendraget i både höjd och 
längdriktningar vilket skapat 
en naturlig avgränsning 
mellan åker och vattendrag. 
Reglerna gällande skyddszoner 
är hårdare för 
växtskyddsmedel, uppfylls 
dessa regler uppfylls reglerna 
för växtnäring automatiskt. 
Alla jordbrukare ansåg att det 
är komplicerat med 
centrifugalspridare som gör 
det svårt att gödsla exakt 2 
meter från kant. Använder 
man rampspridare och inte 
kan stänga av sektioner på 
spridarrören måsta man gå av 
spåret vilket ger grönskott på 
plantorna. 
 

Gemensamt menar rådgivarna 
att det är svårt för 
lantbrukarna att veta vad som 
gäller och det är många regler 
de berörs av vilket kan leda till 
stor förvirring. Detta kan vara 
svårt vid generationsskifte 
eller då en ny ägare skall ta 
över gården. De anser att 
lagstiftningen i sig är otydlig, 
även för den som är van att 
arbeta med den och att 
definitionen av ett vattendrag 
går isär mellan regelverken för 
växtskydd och växtnäring. En 
av de intervjuade rådgivarna 
ansåg också att det kunde vara 
ett problem med att 
felaktigheter gällande regler 
kan sprids mellan bönder om 
någon missuppfattat regeln.  
 

Samtliga miljöinspektörer 
upplevde att definitionen 
vattendrag kan vara problemet 
för jordbrukarna då de ska 
följa regelverket. De upplever 
också att lagstiftningen och 
mängden lagar kan vara 
problemet men att i det stora 
hela upplever de att 
jordbrukarna följer reglerna. 

2. Vad 
upplever ni är 
orsaken till att 
regeln inte 
efterlevs.  

 De anger olika tänkbara 
orsaker som slarv, okunskap, 
omedvetenhet om regeln men 
att även tekniken kan vara ett 
tänkbart problem. 
 

 

Ekonomiska 
problem 

Alla är ense om att ett visst 
bortfall av grödan sker vilket 
de ser som negativt. Det är 
totalt sett mycket mark som 
faller bort på grund av de 
skyddszoner som gäller. De 
kan dock odla vall på de 
anlagda skyddszonerna för att 
skörda till djurfoder. 
 

En av rådgivarna upplever att 
det kan finnas en mental 
inställning hos jordbrukarna 
om att fältet ska se snyggt ut 
och vara frodigt. Om två-
meters regeln ska gälla vill 
jordbrukarna ha en gröda som 
står emot ogräs. En rådgivare 
menar att jordbrukaren går in 
i ett ekonomiskt risktagande, 
ett risktagande de inte får 
betalt för eftersom de oftast 
ingått ett kontrakt att leverera 
en viss mängd av en gröda 
med viss proteinhalt. 

De upplevde inte att detta 
skulle vara det stora 
problemet. Men om de sår 
ända ut i kanten vill de nog 
gödsla där också men upplever 
inte det vanligt 
förekommande. De flesta 
anlägger gräsbevuxna 
skyddszoner och då är det 
både onödigt och för dyrt att 
sprida mineralgödsel där. 
 

Tekniska 
problem 

Alla tre ansåg att 
centrifugalspridaren gör det 
mkt svårare att hålla sig 2 
meter från åkermarkens kant. 
Men använder man sig av 
kantspridarutrustning som 
kopplas på går det mkt enklare 
att hålla sig inom ett visst 
avstånd. Dagens maskiner 
anses dock betydligt bättre ur 
den synpunkten än de 
maskiner som kom ut på 
marknaden för bar 10 år 
sedan. 
 

Att det tekniskt sett kan vara 
svårt att ställa om 
gödselspridaren och om en 
kombisåddmaskin används 
kan det vara svårt att motivera 
att regelverket skall följas. Om 
man odlar höstvete har fälten 
oftast körspår efter sådden, 
ska då jordbrukarna gå ur 
spåren för att hålla ut 2 meter 
finns risk att man skadar vilket 
kan ge grönskott.  
 
 

Miljöinspektörerna upplever 
att de flesta jordbrukare har 
anlagda zoner som per 
automatik bildar en gödselfri 
zon mot vattendraget. De 
anser att med en kastspridare 
och framförallt kastspridare av 
äldre generation försvåras 
pressionen vilken inte är exakt 
vid själva spridningen. De har 
erfarenheten av att många 
brukare hyr in maskiner och 
på så sätt har de nya moderna 
redskap och flertalet använder 
kombisåddmaskiner som det 
går att stänga av sektioner på 
vilket gör att de kan hålla två 
meter ut från åkerkanten. En 
inspektör hade tanken att det 
kunde bli ett merarbete med 
kombisåddmaskin då de måste 



 
 

gå ur traktorn och stänga av 
rampen manuellt. 
 

Informations 
problem 

Information ges ut via 
facktidningar och 
informationsblad från 
exempelvis Länsstyrelsen 
säger en av jordbrukarna 
medan en annan jordbrukare 
menar att kommunikationen 
inte fungerar så bra. 
Gemensamt mellan de 
intervjuade är att de upplever 
det svårt att veta hur man ska 
tolka reglerna, vart börjar 
kanten, är det vattenkanten 
eller åbanken som räknas, vad 
räknas som skyddszon. De 
anser också att myndigheterna 
själva har dålig koll på vad 
som gäller samt att det 
kommer nya regler år från år 
som skall följas och detta kan 
vara väldigt svårt och 
förvirrande. 
 

Det tas upp mycket i media, 
informationsblad från 
länsstyrelserna och 
jordbruksverket och det finns 
bra hjälpmedel som 
exempelvis miljöhusesyn. 
Dock är det är inte så enkelt 
för jordbrukarna själva att 
söka sig fram på 
jordbruksverkets hemsida. Så 
här spelar rådgivaren en viktig 
roll och kommunikationen har 
ökat mellan länsstyrelsen och 
lantbrukaren tack vare 
växtrådgivarna.  
 

De uppfattar att om det finns 
brister i denna fråga skulle 
okunskap kunna vara en orsak 
och hur man ska tolka 
lagtexten. 
 

3. Hur 
upplever ni att 
kontrollen av 
denna fråga 
fungerar idag, 
kan något 
göras 
annorlunda? 
* Hur 
kontrollerar ni 
lagkravet 24 a§ 
(SJVFS 
2012:41), kan 
något göras 
annorlunda? 

Det är fram för allt 
skyddszoner för 
växtskyddsmedel som brukar 
kontrolleras och tas upp men 
att det ofta beror på vem som 
kommer ut och kontrollerar. 
De tror frågan har fallit på 
grund av att jordbrukarna 
redan har gräsbevuxna 
skyddszoner. 
 

Det skilde sig mellan 
rådgivarna på hur insatta de 
var i kontrollanternas arbete 
kring denna fråga. Just denna 
specifika fråga har inte tagits 
upp för någon av rådgivarna. 
Men en av dem ansågs att 
frågan kan vara svår att följa 
upp för kontrollanterna då det 
inte alltid är så enkelt att vara 
på plats när gödsel sprids och 
dessutom har lantbrukaren 
oftast fullt upp vid denna tid 
på året. Frågan följs oftast upp 
genom att kontrollera 
journalföring samtidigt som de  
använder kontrolltillfället som 
ett informationstillfälle. 
 

* Då inspektörerna gör sin 
kontroll på 
jordbruksverksamheter görs 
den enligt miljöbalken och via 
flera lagstiftningar, frågan 
kontrolleras med hjälp av en 
checklista. Frågan är aktuell 
om det finns fält som 
angränsar till vattendrag. 
Kontroller ute i fält sker för 
växtskyddsmedel, att 
gräsbevuxna skyddszoner 
finns. Frågan för växtnäring 
kontrolleras väldigt sällan. 
Frågan tas upp muntligen, hur 
jordbrukaren går tillväga vid 
spridning av växtnäring och 
om de exempelvis stänger av 
kombisåddmaskinens yttersta 
sektion. Kontroll av spridning 
av gödsel sker oftast i 
samband med anmälningar.  
En anser att det är svårt att 
följa upp reglerna och att den 
inte tas upp lika ofta som 
andra frågor från checklistan 
att detta kanske skulle behöva 
ses över.  

4. Ser ni några 
möjliga 
förändringar i 
svensk 
lagstiftning/re
gelverk för att 
möjliggöra 
efterlevnaden? 

Alla tre ställer sig frågan vad 
nyttan är med denna 2-meters 
regel o fram för allt om det 
inte skall odlas något på denna 
yta. Men de anser att det 
enklaste alternativet vore om  
samma regler för växtnäring 
som för växtskyddsmedel 
gällde. Det skulle innebära att 
en gräsbevuxen skyddszon 
skulle finnas mellan 
vattendrag och åkermark 
vilket gör det hela mer 
lättöversiktligt och enklare att 
följa upp. 
 

Rådgivarna hade inte 
reflekterat över denna fråga så 
mycket och har heller inte sett 
det som nått större problem 
men de har olika åsikter kring 
åtgärder som skulle kunna 
behövas. En av dem tycker att 
problematiken framförallt 
gäller regelverket kring 
växtskyddsmedel. En annan 
anser att det är viktigt att få de 
större gårdarna att göra rätt, 
att de blir förebilder så följer 
de andra efter. Den tredje 
skulle gärna se att 
myndigheterna samordnade 
lagstiftning och information på 
ett enklare sätt. Personen 
menar att det finns olika 
myndigheter med liknande 
regelverk och att 
myndigheterna knappt själva 

Viktigt att miljöstöden skall 
vara kvar och samtidigt 
underlättar för jordbrukaren 
att söka stöd för att anlägga 
skyddszoner. Det skall finnas 
tillgång till kostnadsfri 
rådgivning som exempelvis 
”Greppa näringen” vilket har 
varit väldigt betydelsefullt för 
både miljön och jordbrukaren. 
Lika definiering av vattendrag 
för växtnäring och växtskydd 
och att diken ska ingå i 
definitionen vattendrag. 



 
 

vet om varandra och i 
slutändan hamnar de olika 
regelverken på lantbrukaren. 
 

*Görs kontroll 
ute i fält av 
denna fråga? 

  *Nej 

*Är kontrollen 
av 24 a § 
(SJVFS) 
2012:41) 
tillräcklig? 

  *De upplever att jordbrukarna 
följer reglerna och att 
kontrollen är tillräcklig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 8.  

Intervjufrågor Lars Ericson Länsstyrelsen. 
1. Hur fungerar centrifugalspridare, går det att stänga av sektioner? 

 
2. Hur lång räckvidd har en kastspridare? 

 
3. Vad innebär grönskott? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 9. Fotodokumentation där granulater spridits i 
vattendrag. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Bilaga 10. Två typer av mineralgödselspridare.  
Kastspridare 

Foto: Amazone, ZA-M. 

 

Rampspridare 

 
Foto: Yara, Hanteringsråd för mineralgödsel. 
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