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Lathund för tillsyn – Spridning av växtnäringsämnen och 
slam inom vattenskyddsområde 
 
Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att 
hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde och det är beslutade 
föreskrifter som gäller. 
 

Objekt för tillsynen 

 Lantbruk 
 Enskilda fastighetsägare (eget slam) 
 Golfbanor 
 Fotbollsplaner 
 Parker 

 
 
Termen växtnäringsämne syftar i den här lathunden på följande: kväve och fosfor i 
handelsgödsel (kemiskt framställt gödselmedel), gödsel från djur (fast-, klet, flytgödsel och 
urin) samt slam. Gödsel från betande djur räknas inte in som växtnäringsämne i den här 
lathunden.  
 
Vilka regler gäller? 

Hantering av växtnäringsämnen regleras idag genom omfattande och detaljerade 
bestämmelser oavsett om hanteringen sker inom eller utom vattenskyddsområden. Genom 
införlivandet av EG:s direktiv 91/676/EEG om skydd av vatten som riskerar att förorenas av 
nitrater från jordbruket, det sk nitratdirektivet, finns ett särskilt strikt regelverk avseende 
hantering av växtnäringsämnen i de områden som pekas ut som känsliga. Regelverket 
omfattar lagringskapacitet, spridningstider samt skyddsavstånd till vattendrag. Hela Skåne 
omfattas av bestämmelserna för nitratkänsliga områden. 

Utöver miljöbalken: 
 Förordning SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 
 SJVFS 2004:62 med senare ändringar. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd 

om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 
 Gödselhanteringen regleras i 7§ förordningen (1998:915) om miljötillsyn i jordbruk 
 SNFS 1994:2 om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 

jordbruket. För användning av avloppsslam på annan mark än åkermark saknas i 
nuläget generella regler. 

 
- Gödsel och Miljö (Jordbruksverket, ny utgåva 2011 se Jordbruksverkets hemsida). 
- Allmänna råd för stukalagring av fastgödsel finns i SJVFS 2010:55. 
- LRF:s Miljöhusesyn 2011 är en bra checklista över vilka regler som gäller. 
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- ”Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage”, projektrapporter från 
Miljösamverkan Skåne. Se www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-
klimat/verksamheter-med-miljopaverken/miljosamverkan-skane/Pages/index.aspx 

 

Bakgrund till reglering av växtnäringsämnen inom 
vattenskyddsområden 
 
Nitrat 
Nitrat är en lättrörlig jon som relativt lätt följer med vattnet genom grovkorniga jordlager till 
grundvattenmagasinet. Nitrat är i sig relativt harmlöst ur hälsoskyddssynpunkt, men kan vid 
högre halter omvandlas till nitrit som kan orsaka olägenheter för människans hälsa t.ex. 
genom försämrad syreupptagningsförmåga. På grund av hälsoaspekterna med förhöjda 
nitrat/nitrithalter så finns det hälsomässiga gränsvärden i Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten SLVFS 2001:30. För nitrat gäller 50 mg/l (20 mg/l är tjänligt med anmärkning) 
och för nitrit så gäller 0,5 mg/l.  
 
Smittoämnen 
Gödsel och andra organiska gödselmedel innehåller stora mängder mikroorganismer. 
Bakterier bekämpas relativt framgångsrikt i de beredningsprocesser som finns i vattenverk 
idag medan virus och klorresistenta parasiter är betydligt svårare och i vissa fall omöjliga att 
behandla. De vattentäkter som har störst problem med mikroorganismer är ytvattentäkterna.  I 
den ordinarie lagstiftningen om stallgödselspridning i nitratkänsliga områden (vilket omfattar 
hela Skåne) finns regler kring skyddsavstånd, exempelvis 2 m till vattendrag (mer vid 
lutning), samt nedbrukningskrav inom fyra timmar, vilket bidrar till minskad risk för 
spridning av smittoämnen.  
 
Ämnen i slam 
Slam innehåller halter av fosfor, kväve men även bl.a. tungmetaller, kemikalier vi använder i 
samhället och läkemedelsrester  
 

Utgångspunkter vid prövning av tillstånd för yrkesmässig hantering 
av växtnäringsämnen 
Utöver ovan gällande bestämmelser för nitratkänsliga områden, bör följande beaktas.   

- Utgångspunkten för prövningen bör vara en hel växtodlingsplan dvs. fleråriga tillstånd 
- I många fall kan de villkor som används för att minska näringsläckage av fosfor och 

kväve till sjöar och vattendrag också vara mycket bra för att reglera 
smittskyddsaspekter vid hantering av växtnäringsämnen 

- Tänk på att lantbrukare mycket väl kan behöva även andra tillstånd eller dispenser 
enligt vattenskyddsföreskrifterna. Titta igenom vad som gäller och försök i möjligaste 
mån att sampröva olika föreskrifter t.ex. bekämpningsmedel, växtnäring, 
petroleumprodukter. På så sätt kan avgifter minimeras och arbetet rationaliseras för 
både inspektörer och lantbrukare.  

- Ta med information om Greppa Näringen till lantbrukaren, för fördjupade kunskaper 
och åtgärdsförslag angående hur risken för växtnäringsförluster kan minska. 
Växtnäringsnäringsbalans och växtodlingsplan/gödslingsplan är utmärkta verktyg. 
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Slam  
Spridning av slam är ofta förbjudet eller tillståndspliktigt enligt vattenskyddsföreskrifter. 
Syftet med regleringen är hälso- och smittskyddsaspekter eftersom spridning av slam på 
åkermark är kontroversiellt. Slam innehåller halter av fosfor, kväve men även bl.a. 
tungmetaller, kemikalier vi använder i samhället och läkemedelsrester. Slam kan innehålla 
både kända och okända ämnen. Produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen bör därför 
beaktas.   
 
Verksamhetsutövaren måste veta halterna för samtliga ämnen före spridning (detta fås 
normalt från slamentreprenören), samt vad marken innehåller för ämnen genom att utföra en 
markkartering. Gränsvärden finns för vad åkermarken får innehålla och dessa får inte 
överskridas. Gränsvärdena finns att hitta i SNFS 1994:2. Inom ett vattenskyddsområde är det 
särskilt viktigt att slammet kontrolleras noggrant, att halterna av vissa ämnen inte överskrids 
och att det sprids för stora givor med stort näringsläckage som följd. Se även: 
www.naturvardsverket.se, www.lansstyrelsen.se/skane, www.svensktvatten.se, www.lrf.se.  

 
 

Anmälan och ansökan om tillstånd 

Stora ytor vattenskyddsområden kan resultera i stora volymer anmälnings- eller 
ansökningshandlingar. Ett förenklat förfarande bör därför eftersträvas, för att minska den 
administrativa bördan och kostnaderna för både sökanden och kommunen. 

Exempel på underlagsmaterial som kan behövas: 

 Ansökan för anmälan/tillstånd  
 Karta med markering vart växtnäringsämnena/slam ska användas 
 Växtodlingsplan/Gödslingsplan 
 Rutiner för olyckstillbud med gödseltunna och flytgödseltunna. 
 Åtgärder för att minska läckage av kväve. 
 Avstånd till ytvatten och vattentäkter 

 
Förslag på blankett för tillståndsansökan finns på www.vastragotaland.se. 
 
 

Ev. remissförfarande eller andra praktiska rutiner 
 Ansökan i sin helhet med bilagda kartor och övrigt skickas till huvudmannen för 

vattentäkten för yttrande. Se efter vilka rutiner som respektive kommun har för 
remissförfarande. 

 Tiden för yttrande bör minst vara 2 veckor. 
 Yttrande inkommer. Yttrandet skickas på remiss till sökanden. Därefter fattas 

beslut. 
 

 
  
 


