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SAMMANFATTNING 

I rapporten omnämns olika typ av styrmedel inom jordbruket som har betydelse för 

grundvattnets kvalitet och även kvantitativ påverkan. Generellt behövs en större förståelse för 

de geologiska förhållandena och kunskap om grundvattnet för att undvika negativa effekter på 

grundvattnet och i förlängningen också på ytvattnet i form av utströmmande grundvatten. Den 

spridning av föroreningar som idag sker från grundvatten till ytvatten innebär att om dessa 

kan minskas så påverkas flera miljökvalitetsmål i positiv riktning.  

 

BAKGRUND  

Effekter av aktiviteter inom jord- och skogsbruket på grundvattnet är en viktig del i arbetet 

med miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. I redovisningen av den fördjupade 

utvärderingen 2015 (FU15) föreslog SGU de två åtgärderna ”Förbättrad hänsyn till 

grundvattnet inom jordbruket” respektive ” Förbättrad hänsyn till grundvattnet inom 

skogsbruket” (sid 393–394 i Naturvårdsverket 2015). När det projekt som redovisas i denna 

rapport söktes första gången under sommaren 2015, var målsättningen att genomföra ett större 

projekt med genomgång av styrmedel och förslag på förändring av dessa för både jordbruket 

och skogsbruket, bland annat med hjälp av konsultstöd. Projektets namn var ”Förbättrad 

hänsyn till grundvattnet inom jord- och skogsbruket”. Detta kvarstod vid den slutliga ansökan 

i februari 2016, men då med inriktning med en mycket begränsad förstudie 2016 

(motsvarande en arbetsvecka) och med fördjupning under 2017. Sedan projektet formulerades 

har en rad verksamheter startas upp som har beröring med innehållet i detta projekt, inte minst 

åtgärdsförslagen inom Miljömålsrådet. Exempelvis är SGU drivansvarig myndighet för 

åtgärden ”Bevarande och skydd av källmiljöer” där frågor om styrmedel för källor och 

därmed grundvattnets påverkan av de areella näringarna är en central del. Sammantaget 

innebär detta att efter förstudien som redovisas i denna rapport avslutas projektet och frågorna 

omhändertas inför FU19 inom andra befintliga projekt och åtgärder enligt ovan. 

Studien påbörjades avseende jordbruksmarken och då förstudien har en mycket begränsad 

omfattning valdes att helt fokusera på styrmedlen inom jordbruket. Reglering av 

jordbrukssektorn är komplex och det finns säkerligen fler styrmedel som är av relevans för 

grundvattnets skydd än som omnämns i denna rapport. Miljökvalitetsmål som berörs är 

framförallt Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt 

odlingslandskap, Levande skogar och Myllrande våtmarker.  

 

GRUNDVATTEN INOM JORDBRUKET 

Jordbruk påverkar grundvattnet både ur kvalitets- och kvantitetssynpunkt. Olika aktiviteter 

som dränering, plöjning, djurhållning, tillförsel av gödningsämnen och bekämpningsmedel 

över stora arealer påverkar det underliggande grundvattnet. Vilken påverkan som uppstår 

beror förutom på hur jordbruket bedrivs även på naturförutsättningar som klimat, jordarter, 

grundvatten samt geokemiska förhållanden. 

SGU ser generellt att det behövs en förbättrad dokumentation av 

bekämpningsmedelsanvändning och en systematisk provtagning av grundvattnet i anslutning 

till jordbruksmark för att möjliggöra adekvat uppföljning av eventuell påverkan på 

grundvatten- och dricksvattenkvalitet även i ett långt tidsperspektiv. För att uppnå ett 
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förbättrat miljötillstånd såväl som bättre uppföljning finns ett antal styrmedel av olika 

karaktär att använda, det handlar om såväl kunskapshöjande, ekonomiska som juridiska 

styrmedel.   

Olika EU-direktiv 

Det finns flera EU-direktiv som berör jordbruket och påverkan på (grund)vatten. Enligt 

nitratdirektivet (EEG 1991) ska varje medlemsland identifiera områden där det finns vatten 

som är känsliga för kväveföroreningar och även upprätta särskilda åtgärdsprogram för dessa 

områden. För att minska olika risker med bekämpningsmedelsanvändning ska nationella 

handlingsprogram tas fram (EG 2009). I förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 

finns mer utförliga bestämmelser om hur bekämpningsmedel ska kunna användas. Det finns 

också ett flertal föreskrifter. 

Landsbygdsprogrammet 

Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en 

attraktiv landsbygd. Prioriteringarna i landsbygdsprogrammet bidrar till de mål som finns i 

EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Strategin strävar efter en smart och hållbar tillväxt för alla. 

I begreppet hållbar tillväxt ingår miljö, ekonomisk och social tillväxt. I den nationella 

handlingsplanen beskrivs hur Jordbruksverket kommer att arbeta med 

landsbygdsprogrammets prioriteringar för att nå dessa mål. De övergripande prioriteringarna 

är hållbar utveckling, miljö och innovation. Det svenska landsbygdsprogrammet är uppdelat i 

6 prioriterade områden och 15 mer detaljerade fokusområden. Prioriterat område nummer 4 är 

”Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk” och där återfinns 

fokusområde 4 b) ”förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av gödsel- och 

växtskyddsmedel”. De utlysningar som aviserats för 2017 tar inte direkt sikte på skydd av 

grundvatten, men flera av de åtgärder som syftar till att minska 

växtskyddsmedelsanvändningen och fosforförluster gynnar även grundvattnet. Det finns dock 

utrymme att ännu tydligare rikta utlysningar mot grundvattenskydd. I dessa sammanhang är 

det också viktigt att komma ihåg att förbättrad (eller försämrad) grundvattenkvalitet kommer 

att ha positiv (eller negativ) effekt även i ytvattnet.  

Tvärvillkor 

Den som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa så 

kallade tvärvillkor för att få full ersättning inom respektive stöd. Här kommer direkta och 

indirekta utsläpp till grundvatten in, se bl.a. 12 § Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:41) 

om direktstöd: 

12 § Jordbrukare ska vidta åtgärder för att förebygga att grundvatten förorenas av 

farliga ämnen som förtecknas i bilagan till rådets direktiv av den 17 december 1979 

om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (80/68/EEG)15. 

Att vidta åtgärder innebär att inte släppa ut de farliga ämnena direkt i grundvatten. Det 

innebär också att förhindra indirekt förorening genom att förvara och hantera ämnena 

på ett sätt så att de inte riskerar att läcka till mark. 

 

Tvärvillkor och kontrollen av efterlevnaden är dock mycket komplicerad och ofta läggs fokus 

på att undvika direkta utsläpp, något som lyckligtvis inte är så vanligt förekommande. Här 

finns ett ramverk som möjliggör kontroll av även indirekta utsläpp, t.ex. vid spridning av 
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växtskyddsmedel, men för att tillämpningen ska bli bättre krävs utökat samarbete mellan i 

första hand SGU och Jordbruksverket som meddelar kontrollinstruktioner.  

Tillsyn och tillsynsvägledning 

Jordbruksverkets tillsynsvägledningsansvar omfattar bl.a. tillsyn enligt miljöbalken av 

växtnäring, växtskydd, natur- och kulturvärden. I de flesta fall är kommunen ansvarig för den 

operativa tillsynen enligt miljöbalken på jordbruk, specialodlingar och växthus. Länsstyrelsen 

har tillsynsansvaret för de tillståndspliktiga verksamheterna, men det förekommer att tillsynen 

delegeras till kommunerna. Genom tillsynen följer man upp att lantbrukaren arbetar utifrån de 

allmänna hänsynsreglerna, följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter, följer villkoren 

i eventuella tillstånd eller förelägganden samt har ett egenkontrollarbete som är anpassat till 

verksamheten. Vad gäller Jordbruksverkets tillsynsvägledning kan noteras att man tidigare 

planerade att under 2017 driva ett tillsynsprojekt om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. Detta kommer inte att genomföras som ett 

tillsynsprojekt utan istället kommer en utbildning om prövning av bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområden att arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i 

början av 2017.  

För att kunna bedriva ett effektivt tillsynsarbete med avseende på grundvattenskydd krävs 

grundläggande geologisk kompetens hos tillsynsmyndigheten. Här kan tillsynsvägledande 

material vara en kanal, och i det fallet krävs ett närmare samarbete mellan SGU och 

Jordbruksverket. Man kan också tänka sig att SGU vänder sig direkt till 

tillsynsmyndigheterna. Enligt Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning sker regelbundna 

handläggarträffar för tillsynsmyndigheterna och detta skulle kunna vara ett lämpligt forum för 

informationsinsatser.     

Egenkontroll 

Alla miljöstörande verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön 

ska ha egenkontroll enligt miljöbalken. Kraven på egenkontrollens omfattning och 

detaljeringsgrad ska anpassas till verksamhetens typ, storlek och påverkan på miljön. I 

Jordbruksverkets vägledning för riskvärdering inom egenkontrollen finns risken för bl.a. 

utlakning av bekämpningsmedel till grundvatten samt påverkan av fekala bakterier till 

dricksvatten med. I många all saknas dock uppföljning avseende grundvattenpåverkan. Många 

jordbrukare är beroende av ett rent grundvatten i sin verksamhet. Genom information om 

såväl risker som provtagningsmöjligheter borde egenkontrollen kunna förbättras i detta 

avseende.  

Greppa näringen och Greppa växtskyddet 

Dessa projekt som drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna 

erbjuder kostnadsfri rådgivning. Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och 

finansieringen sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet och återförda 

miljöskatter. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker 

användning av växtskyddsmedel. Ett flertal av de rådgivningsinsatser som erbjuds bidrar till 

minskad grundvattenpåverkan.  
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Reglering av användningen av växtskydd 

Behörighet: För att hantera och använda växtskyddsmedel på rätt sätt i jordbruk, skogsbruk, 

trädgårdsodling, parkskötsel, golfbanor eller sälja växtskyddsmedel krävs en godkänd 

behörighetsutbildning. I utbildningen tas bl.a. frågeställningar om riskbaserade 

tillvägagångssätt upp där det ska tas hänsyn till lokala faktorer med avseende på vattentäkt, 

såsom klimatet, jordmånen, slagen av gröda samt marklutningen. Förståelsen för spridning till 

grundvatten liksom behovet av kontinuerlig provtagning/uppföljning bör kunna tas upp i 

dessa sammanhang. Behov av samarbete med Jordbruksverket som beslutar om kursplan.  

Behörighetsutbildningen gäller i hela EU. Eftersom faktorer som jordart och klimat är 

avsevärt annorlunda i t.ex. södra Europa finns behov av avpassad information till personer 

som är verksamma i Sverige men som genomgått utbildningen i ett annat EU-land. 

Skatt/avgift: Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är centrala för att regeringens 

miljömål ska kunna nås. En viktig utgångspunkt för skatter på miljöområdet är att de ska 

bidra till att förbättra uppfyllelsen av de relevanta miljömålen och att de i möjligaste mån ska 

utformas så att förorenaren betalar för sin förorening. Vidare ska de vara kostnadseffektiva 

och verkningsfulla. I dagsläget finns en punktskatt för den verksamma beståndsdelen i ett 

bekämpningsmedel. Syftet med skatten är att minska användningen av bekämpningsmedel av 

hälso- och miljöskäl. Tidigare fanns även en skatt på gödselmedel, denna avskaffades dock 

2010. Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som ska analysera behovet av beskattning 

för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och 

tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen. I detta ingår att se över 

bekämpningsmedelsskatten, syftet är dock inte att återinföra gödselskatten. Uppdraget ska 

redovisas i december 2017 och kan komma att ha stor betydelse i frågor gällande jordbrukets 

påverkan på grundvattenkvaliteten.  

Bekämpningsmedelsförordningen och föreskrifter: Bestämmelser om spridning av 

växtskyddsmedel finns i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och i 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:42) om 

integrerat växtskydd beskrivs hur man kan arbeta med att förebygga, bevaka, behovsanpassa 

och följa upp växtskyddsinsatser. Uppgifter om vad som ska dokumenteras i sprutjournal 

finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för 

yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.  

Integrerat växtskydd: Integrerat växtskydd (IPM) handlar om att skapa hållbara 

växtskyddsstrategier. Genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och slutligen följa upp 

moment som utförs i odlingen kan behovet av kemiska växtskyddsmedel minskas. 

Jordbruksverket meddelar föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd och inom 

bl.a. Greppa växtskyddet erbjuds rådgivning rörande integrerat växtskydd.    

Djurhållning 

Större djurgårdar betraktas som miljöfarlig verksamhet. Verksamheten kan vara 

anmälningspliktig eller tillståndpliktig beroende på hur många djurenheter som finns i 

verksamheten. Ett av skälen till denna reglering är att många djur producerar stora mängder 

gödsel som kan påverka miljön, då också vattenmiljön.  
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Markavvattning 

Frågor om markavvattning är centrala, dels vad gäller effekter av förändrat klimat och dels att 

det generellt sett finns ett eftersatt behov vad gäller markavvattning av jordbruksmark. 

Jordbruksverket arbetar med ett regeringsuppdrag avseende avvattning av jordbruksmark i ett 

förändrat klimat. I en lägesrapport av Jordbruksverket (2016) föreslås att kartläggningen inom 

regeringsuppdraget bör omfatta nuvarande och framtida behov av avvattning, beskrivning av 

nuvarande status, samt att i uppdraget åtgärdsförslag och rekommendationer ska ges.  

Kunskap om jordlagrens sammansättning och lagerföljd samt grundvattnets rörelser (som in- 

och utströmningsområden) är exempel på information som är central vid genomförande av 

markavvattningsföretag. I samband med metodutveckling och förslag på anpassning till 

förändrat klimat är det därför viktigt att grundläggande geologisk och hydrogeologisk 

information beaktas liksom effekterna på grundvattnets kvalitet.  

Skydd av källor  

Många källor omfattas av biotopskyddet. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva 

en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. För källor kan detta innebära 

att man inte får fylla ut, gräva, schakta eller markbearbeta i närheten av källan, att man inte 

får placera röjningsavfall, sten och jordmassor, överskottshalm, ensilagerester eller gödsel och 

bekämpningsmedel på eller intill källan samt att man inte får dämma upp eller anlägga 

dammar vid källor så att hydrologin störs. Ovarsam körning med tunga maskiner över eller i 

närheten av vattenmiljöer kan skada växt- och djurlivet. Det kan också medföra en dränerande 

eller dämmande effekt.  

Källor kan vara skyddade som fast fornlämning som det enligt 2 kap. 6 § lagen (1988:950) om 

kulturminnen m.m. är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 

genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada. 

Källor kan i vissa fall ingå i den kulturhistoriska miljön, och kan då utgöra en del av ett 

byggnadsminne enligt 3 kap. lagen om kulturminnen m.m. 

Vissa källor har skydd genom Natura 2000-regelverket inom vilket källor och källkärr är en 

naturtyp. Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller 

vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 

Tillstånd krävs dock inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller 

är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området. 

Åtgärder i källor kan utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.  

Åtgärder som kan skada fridlysta växt- eller djurarter vid källor kan kräva dispens enligt 14-

15 §§ artskyddsförordningen (2007:845). 
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Figur 1. Källa i Halland. Foto: Åsa Lindh. 

 

Andra informativa styrmedel 

I Jordbruksverkets broschyr (2013) framgår åtgärder inom jordbruket gällande minskning av 

växtnäringsförluster.  

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsforum för forskare 

vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel. 

Centrat fokuserar främst mot miljöeffekter av växtskyddsmedel som används inom 

jordbruket. Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla kunskap, dels så att effekterna på 

miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och dels så att åtgärder kan vidtas 

för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser.  

CKB har i olika rapporter lyft upp påverkan på grundvatten; Larsson m.fl. (2014) respektive 

CKB & Havs- och vattenmyndigheten (2016). 
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