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Minnesanteckningar gruppövning lantbruk. Samtalsledare Åsa Hedmark. Sekreterare Vibeke Lirås 

Hur kan det diffusa läckaget av näringsämnen från växtodlingen till Rönneå minskas? 

Hög skörd är viktig. Även om vi kunnat ställa krav på lägre gödselgivor så är det inte säkert att det 

blivit bättre det kan ge lägre skörd och samma läckage. Flera i gruppen ansåg att man inte bör sprida 

gödsel på jordar med P-klass V. Enligt gruppen är det svårt att förbjuda gödsling på dessa jordar och då 

gäller det att arbeta med skyddszoner. För tillståndspliktiga lantbruk kanske man kan skriva villkor för att 

begränsa spridning av fosfor på jordar med P-klass V. 

Ofta har man inte tid att kontrollera skyddszoner på tillsynsbesök men man försöker ställa öppna frågor. 

I Helsingborg gör man stickprov på skyddszoner. Man bestämmer sig för en sträcka längs med ett 

vattendrag, följer den och noterar var det ser bra ut och om det finns några problem. De tycker att det är 

ett bra sätt att arbeta, deras uppfattning är att det ser ganska bra ut med skyddszoner. Det kan finnas 

problem med detta sätt att arbeta, t.ex. kan det vara svårt att hitta vem som är brukare av marken.  

 

Hur kan läckaget av bekämpningsmedel från växtodlingen till Rönne å minskas? 

Det har kommit mycket ny lagstiftning om växtskydd. I Helsingborg kommer man nu att koncentrera sig 

på växtskyddsmedel, i år arbetar man mycket med tillsyn inom vattenskyddsområde. De har också nu 

fokus på vatten och arbetar över avdelningsgränserna. De har valt ut ett litet avrinningsområde 

(Välabäcken) där NSVA ska köra Storm Tac och man kommer i två dagar att gå längs med hela bäcken och 

titta på alla som släpper ut dagvatten. 

Längs med stallarna vill Lantbrukare gärna använda Roundup av hygienskäl. Kan vara ett problem 

eftersom där ofta ligger dränering.  

Viktigast för vattenkvalitén är att hitta dem som inte följer lagstiftningen.  

Lst funderar på att kräva mer anpassade skyddszoner vid tillståndsprövningar. Kommunerna ser en fara 

med att lämna för mycket upp till kommunerna det kan bli olika i olika delar av länet. Hade varit bra med 

vägledning där man pekar ut en minsta gräns sedan kan det finnas möjlighet att anpassa om det finns 

problem.  

  

 


