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Sammanfattning 
Dricksvatten är en viktig tillgång på Jorden för både människor och djur. Trots att en stor del 
av jordytan täcks av vatten, är endast en liten vattenmängd tillgänglig som dricksvatten. Vårt 
levnadssätt skapar föroreningar som påverkar vår livsmiljö. Grundvatten har en lång 
omsättningstid i marken och det kan ta många år innan effekterna av mänsklig påverkan 
upptäcks.  
 
Det svenska miljömålet Grundvatten av god kvalitet syftar till att ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning nu och i framtiden. I Sverige och andra medlemsländer inom EU 
införs direktiv 2000/60 som benämns ramdirektivet för vatten. Enligt detta skall grundvatten 
för dricksvattenförsörjning uppfylla kvalitetsnormer för nitrat och bekämpningsmedel. Syftet 
med examensarbetet är att beskriva hur Danmark, England och Sverige arbetar med 
grundvattenskydd och markanvändning. Examensarbetet begränsar sig till grundvattentäkter 
som används för den allmänna dricksvattenförsörjningen.  
 
I metoden ingår en litteraturstudie samt en fallstudie från respektive land. Informationen har 
kompletterats genom intervjuer med sakkunniga inom grundvattenskydd. En 
konsekvensanalys beskriver effekterna av grundvattenskyddet i respektive land.  
 
De naturliga förutsättningarna för att hålla en låg nitrathalt i grundvattnet skiftar i de 
studerade länderna. Dessa har stor betydelse för vilka skyddsmetoder som är utvalda att 
använda. I Danmark är markförhållandena i kombination med omfattande jordbruk en 
anledning till de höga nitrathalterna i grundvattnet. Hela Danmark är bedömt som 
nitratkänsligt område enligt Nitratdirektivet. Fastställda grundvattenskyddsplaner och avtal 
om lämplig markanvändning är åtgärder som tillämpas. 
 
I England konstateras ökande nitrathalter i flertalet grundvattentäkter. En stor del av landytan 
har bedömts som nitratkänsligt område enligt Nitrate Vulnerable Zones. Ett flertal frivilliga 
miljövårdsprogram för lantbruket skall minska läckaget av nitrat till grundvattnet. I Sverige är 
huvudsakligen kusttrakterna bedömda som nitratkänsligt område. För att skydda 
grundvattentäkter inrättas vattenskyddsområden med restriktioner för riskfyllda verksamheter. 
Miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd är styrande i arbetet 
med grundvattenskyddet. 
 
Möjligheterna att förbättra grundvattenkvaliteten beror på åtgärdernas effektivitet samt på 
engagemang och delaktighet i miljöarbetet. Information om värdet av grundvattenskydd är 
viktig för att öka medvetenheten. Lagar och föreskrifter behöver vara tillräckligt effektiva för 
att skydda grundvattnet. Lokalt engagemang och ansvar är betydelsefullt i allt miljöarbete. 
Markanvändningen skall vara anpassad så att förutsättningarna för en hållbar utveckling kan 
uppnås.          
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Abstract 
Drinking water is an important resource on Earth both for humans and animals. Although 
most of the surface is covered by water only a small quantity is available as drinking water. 
Our manner of living creates a lot of pollution which has an environmental impact. 
Groundwater has a protracted turnover time in the soil and it can take many years before the 
effects of human impact are detected.  
 
The Swedish environmental object is “Good groundwater quality” which aims to provide a 
safe and sustainable supply of drinking water today and in the future. In Sweden and in other 
member states of EU the Water Framework Direktive 2000/60 is implemented. According to 
this act groundwater intended for drinking water supply has to comply with the quality 
standards of nitrate and pesticides. The purpose of this exam project is to describe how 
Denmark, England and Sweden are working with groundwater protection and land use. The 
examination paper is delimited to groundwater sources used for public drinking water supply.  
 
The method comprises a literature study and a case study from each country. The information 
has been supplemented by interviews. The effects of groundwater protection is described in a 
consequential analysis of each country.  
 
The natural conditions to keep the nitrate levels low in groundwater differ in Denmark, 
England and Sweden. These are of considerable importance to the choice of protection 
methods. In Denmark the natural ground conditions combined with intense agriculture result 
in high nitrate levels. The whole area of Denmark has been designated as nitrate sensitive area 
according to The Nitrate Directive. Conformed groundwater protection plans and agreements 
of appropriate land use are examples of measures applied. 
 
In England increasing nitrate concentrations have been confirmed in a majority of controlled 
groundwater sources. A great part of the land area has been designated as Nitrate Vulnerable 
Zones. Many voluntary environmental programmes for best agricultural practice intend to 
decrease the leakage of nitrate to ground water. In Sweden mainly the coastal areas have been 
designated as nitrate sensitive areas. Water protection areas are established around the 
groundwater sources with restrictions for hazardous activities. The Swedish legislation 
Miljöbalken with regulations, directions and demands is governing the groundwater 
protection.  
 
The possibilities to improve groundwater quality depend on the efficiency of the measures as 
well as the engagement and participation in environmental control. Information about the 
importance of groundwater protection is crucial to enhance the general awareness. Laws and 
regulations need to be sufficiently efficient to protect groundwater. Local commitment and 
responsibility are important in all kinds of environmental work. Land use must be adjusted 
appropriately in order to allow a sustainable development to occur.                          
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng och är utfört inom Miljövetarprogrammet vid 
Sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad. Syftet med arbetet är att belysa 
markanvändningens betydelse i Danmark, England och Sverige för att uppnå 
grundvattenskydd enligt EU:s ramdirektiv för vatten.    
 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Stefan Weisner på Högskolan i Halmstad för 
värdefulla synpunkter under arbetets gång. Likaså vill jag framföra ett tack till Arne Joelsson 
på Länsstyrelsen Halland, som gav uppslaget till examensarbetet och har delat med sig av sina 
kunskaper. Jag tackar också Fredrik Nilsson och Jan-Erik Persson på Tekniska kontoret i 
Laholms kommun, för information och vänligt bemötande. Slutligen ett tack till 
Högskolebiblioteket i Halmstad för hjälpsamhet vid informationssökningen.   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
I Sverige finns det 16 nationella miljömål som har antagits av Sveriges Riksdag. Ett av dessa 
miljömålen är Grundvatten av god kvalitet. Grundvatten används som dricksvatten och 
kvaliteten på detta vatten får inte försämras [1]. Då Sverige är en medlemsstat i EU finns det 
även EU-bestämmelser som skall införas i svensk lagstiftning. År 2000 antogs inom EU ett 
direktiv 2000/60 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område, det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet syftar till att uppsatta miljömål och 
miljökvalitetsnormer skall kunna genomföras [2]. Vattnets kvalitet får inte försämras utan 
skall förbättras både avseende kvalitet och kvantitet. Senast år 2009 skall det finnas 
åtgärdsprogram som visar hur en god grundvattenstatus skall uppnås. År 2010 skall 
grundvatten som används till dricksvatten klara uppsatta gränsvärden för nitrat och 
bekämpningsmedel [1]. 
 
Miljökvalitetsmålet är att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning, 
samt  ge förutsättningar för en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. För att 
uppnå detta mål behövs även förutsättningar för att övriga nationella miljömål, som Giftfri 
miljö, Ingen  övergödning och Bara naturlig försurning, kan uppnås [1]. 
 
För att uppnå miljökvalitetsmålet för grundvatten skall vattentillgångarna kartläggas. Ett av 
delmålen är att grundvattenförande geologiska formationer skall senast år 2010 ha ett 
långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet [1].  Vattentäkter 
som används för den allmänna dricksvattenförsörjningen skall skyddas med hjälp av 
vattenskyddsområden. Senast år 2010 skall vattentäkter som ger mer än 10 m3 vatten per dygn 
eller försörjer mer än 50 personer per år uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av 
god  kvalitet. Detta gäller med avseende på föroreningar som orsakats av mänsklig påverkan 
[3].  
 
Införandet av vattenskyddsområden regleras i Miljöbalken med tillhörande förordningar, 
föreskrifter och allmänna råd. När Länsstyrelsen beslutar om skyddszoner för en vattentäkt 
införs samtidigt föreskrifter om vad som är tillåtet eller ej inom vattenskyddsområdet. Målet 
att vattenkvaliteten ej får försämras väger tyngre än de enskilda intressen som kan påverkas 
av föreskrifterna. Användningen av omkringliggande mark och pågående verksamheter i 
närområdet får inte ge några negativa konsekvenser för grundvattnets mängd och kvalitet [3].  
Samtidigt har ramdirektivet för vatten som målsättning att sammanväga både miljö- och 
samhällsintressen. Alla som berörs av ett vattenskyddsområde skall kunna påverka och delta i 
planer som berör deras närmiljö och näringsverksamhet. Det skall därför finnas ett 
åtgärdsprogram som beskriver hur information och samråd skall gå till [1]. 
 
För att kunna genomföra vattenförvaltningen enligt EU:s ramdirektiv för vatten har fem nya 
vattenmyndigheter inrättats i Sverige. Dessa representerar fem olika vattendistrikt, som är 
indelade efter avrinningsområden.  Vattenmyndigheterna ansvarar för kvaliteten på 
vattenmiljön inom distriktet och rapporterar sitt arbete till Naturvårdsverket och SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökning).  Uppgifterna förmedlas sedan vidare till EU, där 
Naturvårdsverket rapporterar om ytvatten och SGU  rapporterar om grundvatten. SGU är 
också miljömålsmyndighet för Grundvatten av god kvalitet [4].        
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I Europa kommer i genomsnitt 65 % av dricksvattnet från grundvatten. Detta vatten finns i 
grundvattenakviferer som kan delas mellan två eller flera länder [4]. En akvifer är en 
geologisk bildning med grundvatten som kan utvinnas i användbar mängd, exempelvis 
grusavlagringar och rullstensåsar [5].  I Danmark kommer nästan 100 % av dricksvattnet från 
grundvattenakviferer. I Storbritannien hämtas ungefär 50 % av dricksvattnet från grundvatten, 
medan Sverige använder sig av 25 % grundvatten och 75 % ytvatten i kommunala vattenverk 
[4]. 
 
Vattensituationen i Europa är annorlunda än i Sverige. Behovet av vatten är större än 
tillgångarna och kvantitativt används mer grundvatten än vad som hinner nybildas. Detta leder 
till ett överuttag av vatten. Kvalitativt så påverkas grundvattnet exempelvis av nitrat, 
bekämpningsmedel och tungmetaller. Det förekommer även höga salthalter i grundvattnet, 
som kan bero på att havsvatten kommer in i grundvattenmagasinet vid överuttag [4].  De 
högsta nitratkoncentrationerna återfinns i Västeuropa där ett intensivt jordbruk med 
användning av konstgödsel förekommer. Ett av dessa länder är Danmark. I östra delen av 
England ses en ökande mängd nitrat i 85 % av provtagningarna. Stora delar av England har 
också klassats som nitratkänsligt område enligt EU:s nitratdirektiv [6].    
 
EU:s sjätte miljöhandlingsprogram för åren 2001-2012  behandlar frågor som rör 
grundvattnets kvalitet och kvantitet. Föroreningar i vattnet får inte påverka miljön eller 
människors hälsa negativt och vattenresurserna skall användas på ett hållbart sätt. Vid 
planering av markanvändning måste hänsyn tas till uppsatta miljömål. Vid behov skall 
produktionsmetoder inom jordbruket användas som skyddar  vattenresurserna och vattnets 
kvalitet. Ett nytt direktiv som handlar om skydd av grundvatten mot föroreningar, det så 
kallade ”dotterdirektivet för grundvatten”, presenterades år 2003 och införs sannolikt år 2008. 
Direktivet sätter upp kvalitetsnormer för vissa förorenande ämnen som exempelvis nitrat och 
förekomster av ökande nitrathalter  skall följas upp [4]. Nitrat kan genom omvandling till 
nitrit ge upphov till toxiska effekter för människor. Bland annat kan blodets hemoglobin 
omvandlas till methemoglobin, vilket innebär försämrad syreupptagning i blodet [5]. Vatten 
som innehåller mer nitrat än 50 mg/l bör inte ges till barn under ett års ålder på grund av risk 
för methemoglobinemi [7].    
 
1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med examensarbetet är att göra en jämförande studie av grundvattenskyddet i Sverige, 
Danmark och England. Dessa länder har infört ramdirektivet för vatten och skall uppnå målet 
med god grundvattenstatus och förbättrad vattenkvalitet. Flertalet olika bekämpningsmedel 
och tungmetaller kan återfinnas i grundvattnet. I studien har nitrat utvalts eftersom det är en 
gemensam nämnare för alla länderna. Ländernas situation ser olika ut avseende halten av 
nitrat i grundvatten och tillämpar olika metoder för att skydda och förbättra grundvattnet. 
Syftet med examensarbetet är också att utvärdera om Sverige kan förbättra sina arbetsmetoder 
för grundvattenskyddet så att både miljö och samhälle gynnas.  
Målet med studien är att besvara följande frågor: 

1. Hur ser den nuvarande situationen ut avseende nitrathalten i grundvatten? 
2. Vad gör länderna för att skydda grundvattnet och förbättra vattenkvaliteten avseende 

nitrat? 
3. Hur uppnås lämplig markanvändning inom vattenskyddsområdet? 
4. Kan Sverige förbättra arbetet med grundvattenskyddet? 

 
Examensarbetet begränsar sig till grundvattentäkter som används för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen.     
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2 Metod 
Tillvägagångssättet för examensarbetet inleddes med insamling av information. Fakta har 
hämtats från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Halland, Högskolebiblioteket i Halmstad och 
Internet. Kontakter har upprättats med Länsstyrelse och Kommun för att förbereda fallstudier 
och intervjuer. 
 
2.1 Litteraturstudie   
För att få en inblick i arbetet med grundvattenskydd studerades handböcker och informations-
material för Sverige och EU. Situationen för grundvattnet och grundvattenskyddet i Sverige 
jämfördes med andra EU-länder som Danmark och England.  
 
2.2 Fallstudie 
Fallstudier genomförs av en grundvattentäkt inom ett jordbruksområde i respektive land för 
att studera likheter och skillnader i markanvändning och skyddsåtgärder.   
 
2.3 Intervju 
Intervjuer genomförs med sakkunniga för att få upplysningar om nuvarande situation för 
grundvattnet, hur markanvändning anpassas efter skyddsbehovet samt olika lösningsförslag 
för att uppnå uppsatta miljömål. 
 
2.4 Konsekvensanalys  
Analysen har delats upp i två delar, där den första delen är en utvärdering av effekterna för 
miljön och markägarna till följd av grundvattenskyddet i de studerade länderna. Den andra 
delen tar upp problemen som uppstår för att uppnå miljömålet Grundvatten av god kvalitet i 
Sverige, samt förslag på kompletterande åtgärder för att uppnå målsättningarna med 
grundvattenskyddet. 
 
2.5 Arbetsgång 
Arbetsgången för examensarbetet ses i figuren nedan. 

 
Figur 1. Arbetsgång för examensarbetet 
 

Litteraturstudie Fallstudier Intervju 

Sammanställning av 
information 

Konsekvensanalys 

Förslag till   
förbättringar                  
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3 Resultat 
3.1 Reglering av markanvändning   
3.1.1 Danmark 
Jordbruket står för två tredjedelar av markanvändningen i Danmark. Landet har en omfattande 
svinproduktion och en hög djurtäthet. Norra delarna av Jylland har sandiga jordar kombinerat 
med jordbruksdrift. Detta medför att nitrat från gödsel kan läcka ned genom marken och 
påverka grundvattnet, som får förhöjda nitratvärden (se figur 2). De senaste åren har flera 
vattenverk fått stänga på grund av att råvattnet bland annat har innehållit för höga halter av 
nitrat och bekämpningsmedel. Gränsvärdet för nitrat i dricksvatten är 50 mg/l [8]. År 1991 
infördes Nitratdirektivet 91/67/EEC för alla medlemsländer inom EU. Direktivet syftar till att 
minska jordbrukets nitratpåverkan i både grundvatten och ytvatten. Om vattnet innehåller mer 
än 50 mg/l av nitrat måste åtgärder vidtas. Hela Danmark är bedömt som nitratkänsligt 
område enligt Nitratdirektivet [6]. 
 

 
 
Figur 2. Nitratinnehållet i grundvatten uppmätt under perioden 1989-2004. I grundvatten 
under sandområden är nitrathalten högre än under lerområden. Den översta kurvan visar 
nederbördsmängden under vintermånaderna. Enskilda punkter visar höga nitratvärden under 
åren [8]. 
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Uttag av grundvatten regleras i Vandforsyningsloven. Danmarks miljölag heter 
Miljøbeskyttelseloven och syftar till att skydda luft, vatten och mark mot föroreningar. I 
Miljømålsloven regleras skyddet av ytvatten respektive grundvatten och markanvändningen 
bestäms i Planloven [9]. Amtsråden (motsvarande länsstyrelsen) i varje amt har tagit fram 
viktiga områden för dricksvattenförsörjningen. För varje område framställs en 
Grundvattenskyddsplan (Groundwater Protection Plan, GPP). Skyddsplanen innehåller 
information om områdets geologi, hydrologi, markanvändning och möjliga föroreningskällor 
[6].  
 
När en GPP skall beslutas går den ut på remiss till vattenverk, allmänheten och representanter 
för jordbruket. Om en GPP skall införas så informeras alla markägare om vad beslutet innebär 
för dem. De har också rätt till ekonomisk kompensation. Kostnaderna för att införa en GPP 
finansieras genom statliga medel eller genom vattenpriset som konsumenterna får betala. En 
GPP kan ta upp till fyra år att genomföra. Meningen är att få en helhetssyn på 
dricksvattenkvalitet, markanvändning och föroreningskällor. Vattenkvaliteten övervakas 
också fortlöpande inom området  [6]. 
 
Möjligheten finns också att vattenverket arrenderar eller köper mark för att få en lämplig 
markanvändning. Detta ger ett långsiktigt grundvattenskydd. Frivilliga odlingsavtal kan också 
upprättas mellan markägare och vattenverk. Parterna kommer överens om lämplig odling 
samt ekonomisk kompensation vid behov. Ett avtal kan också sätta upp gränser för maximal 
nitraturlakning i marken. Då kan markägaren välja vilka lämpliga åtgärder som behövs för att 
uppfylla kraven. Detta innebär en målstyrning istället för detaljstyrning av 
markanvändningen, vilket kan underlätta för lantbruksföretag inom en grundvattenskyddsplan 
[10]. 
 
Om markägare och myndigheter inte kan komma överens om en lösning för att skydda 
grundvattnet kan rådighetsinskränkningar införas. Då införs restriktioner för vad som är 
förbjudet att göra på fastighetens mark. Dessa åtgärder gäller skydd av grundvatten mot nitrat 
och bekämpningsmedel. Markägaren har rätt till ekonomisk kompensation för detta, eftersom 
restriktionerna följer fastigheten och gäller även framtida fastighetsägare [10].    
 
Ett annat sätt att få lämplig markanvändning i Danmark är att plantera skog. Den danska 
regeringen har beslutat att öka landets totala skogsareal från 12 % till 25 % under en 
trädgeneration på 80-100 år. Det är främst åsar med moränmark som skall planteras med 
skog. Markberedningen inför en skogsplantering skall utföras skonsamt för att förhindra 
läckage av nitrat i marken. Val av lämplig skötsel och avverkningsmetod skall undvika 
ytterligare läckage av nitrat till grundvattnet. Ett skogsbruk som inte behöver använda 
kemiska bekämpningsmedel skall också eftersträvas [6]. 
 
Övergång från odling av grödor till permanent betesmark minskar också behovet av 
kvävegödsling och bekämpningsmedel. En lämplig mängd betesdjur på ett ängsområde håller 
landskapet öppet och ökar biodiversiteten. Detta ger större möjligheter för ett balanserat 
ekosystem och minskar tillförseln av nitrat till grundvattnet [6].   Danmarks regering har 
beslutat om en ny plan för skydd av natur och vattenmiljö, som kallas Vandmiljøplan III. 
Planen skall genomföras under en tioårsperiod, mellan åren 2005-2015. Mängden 
kväveutsläpp från lantbruket skall reduceras med minst 13 % och fosforöverskottet skall 
halveras. Samtidigt satsas det på forskningsprogram och stöd till ekologisk odling. Planen 
skall möjliggöra genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Målsättningen med planen är 
att gynna både människor och miljö [11].     
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3.1.2 England 
I England härrör dricksvattnet till cirka 50 % från grundvatten. De flesta vattenverken är 
privatägda och tar betalt för att leverera dricksvatten. Föroreningar i grundvattnet kommer till 
stor del från jordbruksdriften. Regionen har både växtodling och djuruppfödning. Sammanlagt 
används 70 % av arealen i England för odling. Nitrat är den vanligast förekommande 
föroreningen och stigande nitrathalter ses i 85 % av undersökta grundvattentäkter. Vanligtvis 
behöver råvattnet renas från nitrat eller blandas upp med annat vatten i vattenverken innan det 
används som dricksvatten [6]. En stor del av sydöstra England har klassats som nitratkänsligt 
område enligt Nitratdirektivet. I dessa områden finns grundvatten eller ytvatten som har 
nitratkoncentrationer över 50 mg/l. Markytan inom dessa avrinningsområden kallas Nitrate 
Vulnerable Zones (NVZ), se figur 3.  Lantbrukare inom NVZ skall gå med i ett 
handlingsprogram för att minska nitratförlusterna från marken [12]. 
 

 
 
Figur 3. Nitratkänsliga områden i England under åren 1996-2006. Gränsen för spridning av 
gödsel är 170 kg/hektar för total-N inom dessa områden  [12].   
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The Groundwater Regulations från 1998 är en lag som beskriver skydd av grundvatten mot 
föroreningar. Water Resources Act är en lag om vattenresurser som behandlar vattnets kvalitet 
och kvantitet. Enligt lagen går det att införa lagstiftade vattenskyddsområden, som kallas 
Water Protection Zones [14]. Vanligtvis används dock bestämmelser från Environment 
Agency (EA), när vattenskyddsområden skall införas. Detta kallas då Source Protection Zones 
för grundvattentäkter. Inom dessa områden skall markanvändningen planeras med hänsyn till 
grundvattenskyddet. Vattenskyddsområdet är indelat i olika zoner för att kunna reglera risker 
med föroreningskällor i närheten av grundvattentäkten. Den inre zon 1 skall skydda 
grundvattnet från mikrobiologiska föroreningar. Det skall ta vattnet minst 50 dagar att nå 
uttagsbrunnen från zonens yttersta gräns. Utanför finns zon 2 där det skall ta minst 400 dagar 
för vattnet att nå in till uttagsbrunnen. I denna zonen är det kemiska föroreningskällor som 
skyddet inriktar sig på. Zon 3 utgör skydd för hela avrinningsområdet [6]. 
 
Storbritannien har valt att satsa på information och rådgivning för att förändra 
jordbruksdriften till det bättre för miljön. Lagstiftning och skatter försöker undvikas som 
styrmedel för jordbruket. I sydöstra England finns ett flertal grundvattenakviferer vars 
nitrathalt överstiger gränsvärdet 50 mg/l. En tidig åtgärd mot detta var The Nitrate Sensitive 
Areas Scheme (NSA), där förändrade odlingsmetoder provades. Minskad kvävegödsling, val 
av tidpunkt för gödsling och övergång från odling till gräsvall var exempel på åtgärder som 
lantbrukarna fick ersättning för att genomföra. Inom samtliga avrinningsområden sjönk 
nitrathalten under 50 mg/l på en femårsperiod. Vid en utvärdering av projekten framkom att 
det var viktigt för lantbrukarna att få ersättning för ekonomiskt bortfall och kostnader. Detta 
ledde fram till insikten att kostnaderna för att införa bättre odlingsmetoder måste vägas mot 
kostnaderna för att rena grundvattnet från nitrat i vattenverken [6].                
 
Environmental Stewardship Scheme är ett miljövårdsprogram för markanvändare och ett av 
delmålen är att förbättra vattenkvaliteten. Det finns även ekonomiskt stöd för ekologisk odling 
[6]. Ett annat program är Catchment Sensitive Farming, där lantbruket samarbetar med 
vattenverk och naturvårdsorganisationer. Inom avrinningsområdet finns en ansvarig person 
som ger information och rådgivning till lantbrukare inom området. Det finns möjligheter att få 
ekonomisk ersättning för att minska olika föroreningskällor från lantbruket [12].   
 
Ett handlingsprogram för att minska förekomsten av bekämpningsmedel i vatten är Voluntary 
Initiative. I utvalda områden där vattentäkter har påvisade halter av bekämpningsmedel 
inrättas skyddsområden. Inom varje område finns en arbetsgrupp med representanter från 
lantbruk och vattenverk. Dessa skall gemensamt besluta om vilka åtgärder som passar bäst för 
att förbättra vattenkvaliteten, samt se till att åtgärderna kan genomföras. 
Handlingsprogrammet är som namnet antyder frivilligt för markägare [13]. 
 
Regeringen publicerade år 2002 en vattenstrategi som kallas ”Directing the Flow - priorities 
for future water policy”. Avsikten med strategin är att finna en balans med omgivningens 
miljöpåverkan för att få en god vattenkvalitet hos ytvatten och grundvatten. 
Vattenförbrukningen skall inte vara större än vattentillgångarna. I vattenstrategin ingår också 
miljöarbetets effekter för samhälle och ekonomi. Sambanden mellan vattenkvalitet, jordbruk, 
markanvändning och biodiversitet beskrivs också i handlingsplanen. Målsättningen är att 
kunna genomföra EU:s ramdirektiv för vatten [12].   
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3.1.3 Sverige 
I Sverige används 25% grundvatten och 75% ytvatten för allmän dricksvattenförsörjning [4]. 
Av den totala landytan är 17 % klassificerat som nitratkänsligt område enligt Nitratdirektivet. 
Dessa områden är belägna i kustbygden och i intensiva jordbruksbygder [17]. 
Grundvattentäkter för allmän dricksvattenförsörjning är kommunala med kommunen som 
ansvarig huvudman [15].      
 
För att skydda vattentäkter i Sverige inrättas vattenskyddsområden. Föreskrifter utformas av 
länsstyrelse eller kommun för att syftet med vattenskyddsområdet skall uppnås. Detta innebär 
att olika verksamheter skall kunna regleras för att skydda dricksvattnet mot föroreningar. I 
svensk lagstiftning är det Miljöbalken (MB) med tillhörande förordningar och föreskrifter 
som styr verksamheten inom ett vattenskyddsområde. De allmänna hänsynsreglerna i 2  
kapitlet MB gäller för alla verksamhetsutövare, vilka är skyldiga att uppfylla 
försiktighetsprincipen.  Syftet är att förebygga skador och olägenheter för människors hälsa 
och miljön. Fastighetsägare skall tåla de begränsningar som krävs för att skydda vattentäkten 
och uppnå miljökvalitetsmålen. Enligt MB har en fastighetsägare rätt till ersättning om mark 
tas i anspråk eller om markanvändningen avsevärt försvåras inom ett vattenskyddsområde. 
Det är Miljödomstolen och Miljööverdomstolen som prövar frågan om ersättning till 
fastighetsägare [3].       
 
Eftersom grundvatten har lång omsättningstid i marken och föroreningar är svåra att rena bort, 
skall skyddet vara starkt förebyggande. Det innebär att verksamhet och markanvändning med 
föroreningsrisker inte är tillåtet inom vattenskyddsområdet. Eventuella föroreningar skall 
kunna upptäckas i tid och tas omhand innan de når ned till grundvattnet och vattentäkten. 
Vattenskyddsområdet är indelat i skyddszoner, där den inre vattentäktszonen är området runt 
uttagsbrunnen. Utanför finns den primära skyddszonen där risker med föroreningar skall 
minimeras. Den sekundära skyddszonen omfattar en större del av tillrinningsområdet, där det 
skall ta vattnet minst ett år att nå fram till uttagsbrunnen. Det förekommer även en tertiär 
skyddszon som kan omfatta hela tillrinningsområdet för grundvattentäkten [3].   
 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ansvarar för övervakningen av grundvattnets 
kvalitet. För att fortlöpande kunna göra uppföljningar och rapporteringar har en nationell 
databas för grundvattenförekomster och vattentäkter byggts upp, förkortad DGV. Databasen 
skall kunna fungera som ett hjälpmedel i kommunernas planering av markanvändning och 
vattenförsörjning. Kommunerna lämnar information om kommunala vattentäkter och 
analysföretag rapporterar in resultaten från vattenkemiska undersökningar. Informationen 
sammanställs sedan och redovisas för varje län samt för hela landet [15].  
 
Större vattentäkter med ett stort vattenuttag har  en vattendom där tillstånd har givits för ett 
maxuttag eller ett medeluttag, angivet i m3 /dygn. SGU har fastställt nationella 
grundvattenområden, som har en eller flera grundvattenförekomster. Dessa har indelats i två 
klasser. I klass 1 finns möjlighet att ta ut mer än 25 liter/sekund medan i klass 2 är 
uttagsmöjligheten 5-25 liter/sekund. Flertalet grundvattentäkter i klass 1 har fastställda 
vattenskyddsområden. Inrättande av vattenskyddsområden har ökat under åren (se figur 4) 
och målsättningen är att alla allmänna grundvattentäkter skall ha ett vattenskyddsområde  
[15].  
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Figur 4. Andelen  grundvattentäkter med inrättade vattenskyddsområden i Sverige 
under åren 1960-2004, angivet i procent av totala antalet grundvattentäkter [15].   
 
 
Vid utformning av vattenskyddsområden skall en riskinventering göras och eventuella 
riskobjekt skall identifieras. Detta avser verksamheter och olycksrisker som kan medföra 
negativ påverkan på grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Till riskobjekt räknas vägar, 
järnvägar, jordbruk och bebyggelse. Avfallsdeponier, täkter och skogsbruk är andra exempel 
på riskobjekt. Jordbruket kan ge kvalitetsproblem med nitrat och bekämpningsmedel i 
grundvattentäkterna [15]. 
 
Lantbrukare med mark inom vattenskyddsområden har möjlighet till rådgivning genom 
projektet Greppa Näringen, som är ett samarbete mellan myndigheter och 
lantbruksorganisationer. Projektet syftar till att minska läckage av bland annat nitrat och 
bekämpningsmedel från lantbruket. Råd om lämpliga grödor inom vattenskyddsområdet 
liksom restriktiv användning av bekämpningsmedel skall möjliggöra en odling, som på sikt 
gynnar grundvattnets kvalitet  [18]. 
 
 Möjligheten finns  också att söka  ekonomiskt miljöstöd för att odla fånggrödor och vall, som 
minskar kväveurlakningen i marken. Dessa miljöersättningar för EU:s medlemsländer är dock 
inte specifika för mark inom vattenskyddsområden utan kan sökas frivilligt av alla 
lantbruksföretag. Ett annat sätt för markägare att få information och kunskap om 
näringsverksamhet inom vattenskyddsområden är studiecirklar. I samarbete med 
Hushållningssällskapet träffas lantbrukare för att få råd om alternativ till användning av 
bekämpningsmedel samt möjligheter till miljövänligare odling [19].      
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3.2 Fallstudier 
3.2.1 Drastrup grundvattentäkt i Danmark  
Drastrup är beläget cirka sex kilometer sydväst om staden Aalborg på norra Jylland. Området 
består av jordbruksmark, grustäkter och två samhällen. Sedan år 1986 har Drastrup varit med i 
ett projekt för att förbättra grundvattenkvaliteten på ett långsiktigt och hållbart sätt. I projektet 
ingår 900 hektar mark, vilken är bedömd som nitratkänsligt område. Vid projektets start var 
nitrathalten i grundvattnet 120 mg/liter och det fanns dessutom spår av bekämpningsmedel. 
Grundvatten djupare ned i marken innehöll lägre halter av nitrat, men däremot högre salthalt 
från havsvatten. Det var därför viktigt att förbättra grundvattenkvaliteten för att det skulle 
kunna användas som dricksvatten i framtiden [6].  
 
År 1992 beslutade stadsfullmäktige i Aalborg om en plan för framtida markanvändning, för 
att förhindra fortsatt förorening av grundvattnet. Markanvändning och verksamheter inom 
området skulle anpassas till en hållbar utveckling för grundvattnet och miljön. Förändringarna 
i markanvändning var frivilliga för markägarna, men flera olika lösningar erbjöds. En 
övergång till miljövänlig odling rekommenderades med minskad användning av gödsel och 
bekämpningsmedel. De lantbrukare som ville fortsätta med vanlig jordbruksdrift erbjöds 
markbyte till ett område utanför projektets yta. Utvinningen av grus i en av grustäkterna 
upphörde och täktområdet återställdes till ett bättre skick. Skogsplantering på en del av 
projektytan genomfördes och andra delar blev gräsbevuxen betesmark. Detta ledde fram till 
att ett strövområde iordningställdes, med vandringsleder tillgängliga för allmänheten. 
Resultatet blev att nitratinnehållet i grundvattnet minskade till 10 mg/liter [6]. 
 

 
 
 
Figur 5. Nitratinnehållet i ytligt grundvatten har minskat markant vid omläggning till 
gräsbevuxen betesmark och skog. Nitrathalten anges i mg /liter där nivåerna 50 mg/liter och 
100 mg/liter är markerade i figuren.     
 
Totalt ställdes 600 hektar mark om till miljövänligare odling, där användning av 
bekämpningsmedel upphörde. Dessutom har de två samhällena inom området enats om att 
inte använda bekämpningsmedel i sina parker och trädgårdar. Dock gick det inte att göra 
frivilliga överenskommelser med alla lantbrukare, så 300 hektar mark används fortfarande till 
konventionell odling [6]. 
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Projektet är ett samarbete mellan Aalborgs Kommun och Nordjyllands Amt. Kommunen har 
avsatt tre miljoner kronor per år för att genomföra projektet. Pengarna används till åtgärder 
för att minska fortsatt förorening, markinköp och skogsplantering. Målsättningen är att 
dricksvattnet i Aalborg skall vara rent från föroreningar i framtiden, samt att skogsarealen i 
kommunen skall fördubblas. Projektet i Drastrup är en unik satsning i Danmark för att 
förbättra grundvattenkvaliteten och åstadkomma en hållbar utveckling för miljön. Syftet är 
också att arbetsmetoderna för markanvändning och grundvattenkvalitet skall kunna överföras 
till andra medlemsländer inom EU [16].  
 
3.2.2 Grundvattenskydd  i sydvästra England 
Sydvästra England består av grevskapen Dorset, Somerset, Devon och Cornwall. Området är 
rikt på floder och vattendrag som mynnar i havet runt den stora halvön. Delar av regionen är 
bedömd som nitratkänsligt område enligt Nitrate Vulnerable Zones. Både ytvatten och 
grundvatten har förhöjda nitrathalter till följd av diffusa föroreningar. Ökad användning av 
konstgödsel i jordbruket de senaste 50 åren är en anledning till ökande nitrathalter i 
grundvattnet. På vissa platser har nitratinnehållet ökat med 80 % mellan åren 1992-2004 [21]. 
 
Det förekommer även andra föroreningar i grundvattnet som exempelvis kemiska 
bekämpningsmedel från jordbruk och trädgårdsodling. Mellan åren 1990-2005 har 
användningen av pesticider ökat med 25 %. Det vanligast förekommande bekämpningsmedlet 
som hittas i grundvatten är atrazin [21]. Detta ogräsbekämpningsmedel har använts i 
majsodling, på plantskolor, i skogsbruk samt på betesvallar. Atrazin har även använts för att 
bekämpa ogräs längs vägar, järnvägar och inom industriområden.  
 
Atrazin är svårnedbrytbart i naturen och har en halveringstid på flera månader. Dessutom 
binds det inte till jordpartiklar, utan rör sig ned genom marken och når så småningom 
grundvattnet. Det finns studier som visar att grodor som utsätts för atrazin i miljön har nedsatt 
reproduktionsförmåga. Orsaken är att hangrodornas hormonbalans rubbas vid utvecklingen 
från grodyngel till groda. Användningen av atrazin har minskat på grund av införda 
restriktioner i England. För närvarande finns inga studier som visar hur en långvarig 
exponering av bekämpningsmedlet i dricksvatten påverkar människor [22]. 
 
För att framställa dricksvatten får vattenverken rena bort nitrat och bekämpningsmedel, vilket 
medför kostnader. Konsumenterna får betala ett genomsnittligt pris på sju pund per år för att 
få ett rent dricksvatten [21]. 
 
I Cornwall pågår ett projekt tillsammans med lantbrukare som kallas the Farm Environment 
Link Project (FELP). Syftet är att åstadkomma ett hållbart och miljövänligt jordbruk som går 
med ekonomisk vinst. De diffusa föroreningskällorna till ytvatten och grundvatten skall 
minskas. Miljöförbättringarna skall även leda till en ökad biodiversitet i området. Projektet är 
delfinansierat av EU och drivs av en projektgrupp kallad Cornwall Farming and Wildlife 
Advisory Group. För närvarande ingår 450 gårdar i projektet som får rådgivning om 
energianvändning, lämpliga odlingsmetoder och vattenskydd. Varje gård får en individuell 
skötselplan för att förhindra förorening av mark och vatten. Miljöåtgärderna skall spara 
kostnader för lantbrukaren genom minskat behov av handelsgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel. Projektgruppen håller gårdarna informerade om effektiva 
brukningsmetoder. Ett hållbart jordbruk med god avkastning är målet [21].  
 
    



 16 

3.2.3 Veinge vattentäkt i Sverige 
Laholms kommun har åtta vattentäkter i bruk och cirka 9000 hushåll är anslutna till 
kommunalt vatten och avlopp. Fem vattentäkter har vattenskyddsområden, varav två täkter 
har äldre föreskrifter som håller på att revideras. Tre vattentäkter har inte haft några 
föreskrifter eller skyddszoner tidigare och inledande samråd har påbörjats med markägarna 
[20].  
 
Veinge vattentäkt är belägen cirka  700 meter öster om Veinge samhälle  i Laholms  kommun. 
Vattentäkten hade äldre föreskrifter från 1980-talet och år 2001 påbörjades förberedelser för  
att revidera dessa. Området består huvudsakligen av jordbruksmark, där väg 117 och en 
järnväg  passerar.  Även ett grustag och en motorbana ligger i närheten av samhället. De flesta 
hushållen är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, men det förekommer även enskilda 
avlopp på vissa fastigheter. Enligt tidigare undersökningar strömmade grundvattnet till 
vattentäkten norrifrån. Senare undersökningar genomförda av WSP Environmental i Halmstad 
visade att vattnet även kommer västerifrån till vattentäkten. Detta har medfört att 
skyddszonernas utbredning har minskat något åt nordost [20]. Vattenskyddsområdet är indelat 
i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Den tertiära 
skyddszonen omfattar hela avrinningsområdet och inom denna bevakas framtida 
markplanering [23].  
 
Vattenprovtagningar har visat förhöjda halter av nitrat och vid ett enstaka tillfälle förekomst 
av bekämpningsmedel. Detta medförde att ett jonbytarfilter installerades i vattenverket för att 
rena vattnet från nitrat. Om bekämpningsmedel hade hittats vid fler tillfällen finns 
möjligheten att installera ett kolfilter för rening. Miljökontoret har ansvar för tillsynen av 
vattenverken inom kommunen och egenkontrollen utförs enligt ett egenkontrollprogram [20].   
 
I samband med revideringen av vattentäkten hölls samrådsmöte med markägare och berörda 
verksamheter under år 2003. Samråd med Länsstyrelsen och markägare hölls även år 2006.  
Statliga myndigheter som Vägverket och Banverket har haft ärendet på remiss. Allmänheten 
har också informerats genom kungörelse i tidningar och har haft möjlighet att besöka en 
utställning [20]. 
 
Föreskrifterna för vattenskyddsområdet sätter upp vissa restriktioner för jordbruket och 
markanvändare. Hantering av gödsel och bekämpningsmedel får inte förekomma utan 
tillståndsansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Flytgödsel och slam från reningsverk får 
inte spridas inom området. Hantering av petroleumprodukter, lösningsmedel och andra för 
grundvattnet skadliga ämnen i större mängd än 250 liter får endast ske efter tillståndsansökan. 
Nyetablering eller utökning av befintlig täktverksamhet får inte förekomma i den sekundära 
och tertiära skyddszonen [23].          
 
Information till markägarna sker huvudsakligen vid samrådsmöten, då även vattenkvaliteten 
redovisas. Under en odlingssäsong fick markägarna ersättning för att odla fånggrödor inom 
vattenskyddsområdet. Fånggrödor tar upp näring ur marken och minskar risken för urlakning 
av nitrat. Bidrag för detta kan sökas inom EU och är ett exempel på ett ekonomiskt styrmedel 
för lämplig markanvändning. Rådgivning om lämplig odling kan sökas på 
Hushållningssällskapet. Alternativet att kommunen skulle äga marken inom det primära 
vattenskyddsområdet skulle möjliggöra lämplig markanvändning på längre sikt. Detta är dock 
svårt att genomföra då kostnaderna för markinköp är höga. För närvarande finns inga avtal om 
markanvändning mellan kommun och markägare [20]. 
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4 Diskussion 
4.1 Konsekvensanalys del 1  
Konsekvensanalysens första del är en utvärdering av grundvattenskyddets utformning i de 
studerade länderna avseende: 

• Effekter för miljö och grundvattenkvalitet  
• Effekter för markägare och näringsverksamhet 

 
4.1.1 Danmark 
I Danmark har grundvattenskyddet stor nationell betydelse eftersom nästan 100 % av 
dricksvattnet kommer från grundvattenakviferer. Jordbruk och djuruppfödning är viktiga 
näringsgrenar och en stor del av Danmarks exportintäkter kommer från svinproduktion. 
Markens beskaffenhet med genomsläppliga jordar ökar risken för nitrat och 
bekämpningsmedel att nå ned till grundvattnet, vilket också har skett under en längre tid. 
Detta har bland annat lett fram till höga och bestående nitratkoncentrationer, som måste 
åtgärdas för att dricksvattenförsörjningen skall vara säkrad i framtiden. Då de tidigare 
använda metoderna för att skydda vattentäkterna inte har varit tillräckliga, har nya lösningar i 
olika projektområden arbetats fram. Eftersom vattenmiljön i ytvatten också påverkas av 
föroreningar från jordbruksdriften, kombineras olika åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten 
totalt. Detta skall på sikt också gynna den biologiska mångfalden och en hållbar utveckling. 
 
Vid skydd av grundvattenförekomster och vattentäkter finns principen att markägaren skall 
kompenseras ekonomiskt för de inskränkningar som vattenskyddet innebär. Dessutom finns 
det möjligheter till frivilliga avtal mellan lantbrukare och vattenverk om lämplig 
markanvändning. Lönsamhet och bärkraft för företagen beaktas liksom viljan att genomföra 
lämpliga åtgärder hos markägarna. Delaktighet i uppsatta miljömål är en viktig förutsättning 
för att önskade resultat skall uppnås.  
 
4.1.2 England 
I England finns flertalet handlingsprogram som syftar till ett miljövänligare jordbruk. På sikt 
skall detta gynna miljön och leda till ett renare grundvatten. Åtgärdsprogrammen är frivilliga 
och rekommendationerna kan inte genomföras utan markägarens medgivande. Detta leder till 
att miljöskyddsåtgärderna blir sporadiska och utspridda i olika avrinningsområden. Tidigare 
fanns The Nitrate Sensitive Areas Scheme (NSA) som medgav ersättning för omläggning till 
ett miljövänligare jordbruk. Detta är dock avslutat och ersatt med nya åtgärdsprogram, som 
inte medför någon ekonomisk kompensation för markägaren. Eftersom möjligheten till 
ekonomisk kompensation är en viktig motivation för markägaren, blir insatserna för miljön 
inte helt optimala med frivilliga och icke-kompenserade åtgärdsprogram. Detta styrks också 
av det faktum att nitratkoncentrationerna successivt ökar i 85 % av de undersökta 
grundvattentäkterna i England. 
 
Eftersom England huvudsakligen inriktar sitt arbete på nationella program och frivilliga 
åtgärder för markägare med jordbruk, blir lantbruksföretagen inte ekonomiskt belastade av 
regler för miljöhänsyn. Alla jordbruk har likvärdiga möjligheter att få en fungerande 
näringsverksamhet även om det är beläget i områden med grundvattentäkter. Istället 
uppmanas alla nationens lantbrukare att minska sina diffusa utsläpp till miljön. Vattenverken 
tar betalt för att leverera dricksvatten till konsumenterna och avgiften kan användas till 
insatser för miljöskydd. Sammanlagt har de ekonomiska förutsättningarna för företagen i 
England en stor betydelse för hur stora insatserna för miljön och grundvattenskyddet blir. 
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4.1.3 Sverige 
Rutinen att inrätta vattenskyddsområden i Sverige är ett sätt att bevara och förbättra 
grundvattnets kvalitet. Sverige är relativt glest befolkat jämfört med  många andra europeiska 
länder och har tillgång till mycket grundvatten. Indelningen i vattendistrikt med  
vattenmyndigheter  som ansvarar för vattenmiljön är ett sätt att samordna övervakningen. 
Arbetet med de regionala miljömålen är ett sätt att genomföra de uppsatta nationella målen.  
 
Lämplig markanvändning inom vattenskyddsområden bygger huvudsakligen på myndigheters 
beslut, som styr inriktningen på miljöarbetet. Detta är säkert en av anledningarna till att 
Sverige fortfarande har ett relativt rent grundvatten. En omväxlande natur med mycket skog 
minskar möjligheterna till ett alltför intensivt jordbruk. I områden där detta ändå förekommer 
är användningen av gödsel och kemiska bekämpningsmedel ändå restriktivare än i andra 
europeiska länder.     
 
Miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd har en stor betydelse 
för skyddet av grundvattentäkter. Lagstiftningen med de allmänna hänsynsreglerna lägger 
stort ansvar på verksamhetsutövaren. Detta innebär att dricksvattenskyddet är viktigare än den 
enskildes intressen.  Fastighetsägare är skyldiga att tåla Miljöbalkens inskränkningar. 
Föreskrifter kan utformas så att åtgärder som besprutning och hantering av gödselmedel 
kräver en individuell tillståndsprövning för verksamhetsutövaren. 
 
Rätten till ekonomisk ersättning för markägaren kan beviljas om det handlar om en verklig 
inskränkning i utnyttjandet av marken, exempelvis ett stängsel som avskärmar 
vattenskyddsområdet. Likaså kan föreskrifter som medför att markanvändningen avsevärt 
försvåras leda till ekonomisk kompensation. I de flesta fall är det staten som betalar 
ersättning, i annat fall den myndighet som utfärdat föreskrifterna. Sammanfattningen blir att 
markägaren erbjuds ingen rutinmässig kompensation för inskränkningar i markanvändningen 
eller minskande ekonomisk lönsamhet i företaget.      
 
4.2 Konsekvensanalys del 2 
Konsekvensanalysens andra del utvärderar miljö- och markägarintressen i Sverige avseende:     

• Grundvattenskydd och miljömål  
• Konsekvenser för markägare  
• Rekommendationer för grundvattenskyddet. 

 
4.2.1 Grundvattenskydd och miljömål   
Miljömålet Grundvatten av god kvalitet innebär att vattenresurserna måste skyddas och 
bevaras. Ett sätt att genomföra detta är inrättande av vattenskyddsområden. Många mänskliga 
aktiviteter påverkar miljön och grundvattnet. I nitratkänsliga områden är markens egenskaper 
och användning en av orsakerna till höga nitrathalter. Risken att nitrat och bekämpningsmedel 
skall läcka ned till grundvattnet är påtaglig. Detta är en anledning till att verksamheter inom 
vattenskyddsområden blir styrda och kontrollerade. Lagar och föreskrifter har stor betydelse 
för att miljömålet skall uppnås. Även andra miljömål som Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning och Giftfri miljö påverkas av jordbruk och andra mänskliga aktiviteter. Det är 
därför av vikt att frågan om markanvändning kan lösas av flera skäl. Eftersom både miljö- och 
samhällsintressen skall sammanvägas för att uppnå önskat resultat, är det viktigt att 
målkonflikter och motstående intressen löses på ett effektivt och bestående sätt. 
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4.2.2 Konsekvenser för markägare  
Om marken inom ett vattenskyddsområde används till odling så påverkas denna verksamhet 
av olika restriktioner. Många grödor gödslas och besprutas i många fall för att få en större 
skörd och därmed ekonomisk lönsamhet. Restriktioner i användning av gödsel och kemiska 
bekämpningsmedel kan minska den ekonomiska lönsamheten. Dessutom kan den individuella 
tillståndsprövningen för dessa aktiviteter innebära avgifter och ansökningsrutiner för den 
enskilde företagaren. Förutsättningarna för att driva ekonomiskt lönsamma företag blir olika 
för jordbruk inom eller utanför ett vattenskyddsområde. 
 
Enligt Miljöbalken skall markägaren tåla de inskränkningar som behövs för att skydda miljön. 
Det finns dock inga garantier för att markägaren blir ekonomiskt kompenserad för minskad 
lönsamhet. Ett sätt att driva frågan är en rättslig process i Miljödomstolen, vilket kan innebära 
stora rättegångskostnader för den enskilde. Konsekvensen av miljöskyddet blir att staten 
ställer kraven och den enskilde får betala.  
 
4.2.3 Rekommendationer för grundvattenskyddet 
Eftersom jordbruket står för en viss del av miljöpåverkan i mark och vatten, är det också 
lantbruksföretagen som behöver finna lämpliga odlingsmetoder. Enbart lagar och skyldigheter 
räcker inte för att engagera och skapa en hållbar utveckling. Delaktighet, kunskap och 
motivation är ett viktigt komplement till statliga myndigheter. Det kan behövas en 
kombination av åtgärder för att finna den bästa lösningen. 
 
Ett förslag är att bilda en skötselgrupp för vattenskyddsområdet som består av representanter 
för markägare, myndigheter och företag inom området. Regelbundna sammanträffanden gör 
det möjligt att diskutera och vara delaktig i miljöarbetet.   
 
Ge fortlöpande information om vattenkvaliteten till de boende och verksamma inom 
vattenskyddsområdet. Detta ökar förståelsen för problemen och ökar motivationen för att 
vidta lämpliga åtgärder.    
 
Med vattenkvaliteten som utgångspunkt utformas ett åtgärdsprogram för lämplig 
markanvändning. Utbildning och rådgivning för markägare inom vattenskyddsområdet 
behövs. Det finns rådgivningsföretag och projekt som Greppa Näringen för att minska 
näringsförlusterna från lantbruket. Dessa kan också hjälpa till med att planera för lämplig 
odling inom vattenskyddsområdet. Tillgång till samlad information och kunskap erbjuds de 
företag som är berörda av vattenskyddet.  
 
Instifta ett miljöcertifikat för de vattenskyddsområden som lyckas bäst med att bevara och 
förbättra grundvattnets kvalitet. Samarbete som leder till förbättringar för miljön behöver 
uppmärksammas och fungerar som bra förebilder i det fortsatta miljöarbetet.   
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5 Slutsatser 
Internationella överenskommelser skall eftersträvas i allt miljöarbete.  Miljöfrågor saknar 
geografiska gränser och samarbete mellan länder är viktigt för att nå förbättringar. 
Ramdirektivet för vatten och Nitratdirektivet är exempel på lagstiftning som ställer samma 
miljökrav på alla EU:s medlemsländer.  Miljöregler som enbart gäller i det egna landet kan ha 
en varierande effektivitet för miljön.  Miljölagar som gäller i alla länder och är konkurrens-
neutrala bör eftersträvas. 
 
En tillräcklig mängd rent dricksvatten är ett grundläggande behov för människor och djur. 
Försämrad grundvattenkvalitet beror på både på både nuvarande och tidigare mänsklig 
påverkan.  Allt miljöarbete har ett ekonomiskt pris som alla i samhället måste vara med och 
betala.  Detta kan innebära ett höjt pris på kommunalt vatten.  Intäkterna skulle kunna 
användas till att ersätta lantbrukare med restriktioner inom vattenskyddsområden.   
 
Utförlig information är viktig om värdet av bra grundvattenskydd och möjligheterna att 
åstadkomma detta.  Informationen ska vara tydlig för att öka medvetenheten om miljön.  
Miljöregler som införs utan motivering om anledningen har svårare att få gehör.  Nya 
bestämmelser innebär en förändring av något invant, vilket kan ta tid att acceptera.  Tidigare 
har gödsel och kemiska bekämpningsmedel använts utan kunskap om dess miljöeffekter.  När 
de skadliga effekterna nu skall åtgärdas, införs nya föreskrifter som kräver ett mer 
miljöanpassat jordbruk. 
 
Förutsättningarna för att kunna hålla en låg nitrathalt i grundvattnet skiftar mellan länderna.  
Danmark och England med ett intensivt jordbruk på begränsad yta har ett svårare utgångsläge. 
Danmarks speciella svårighet är markförhållanden med genomsläppliga jordar.  De genomför 
också många olika åtgärder för att minska urlakningen av nitrat.  Mycket information leder 
fram till en stor medvetenhet om problemet hos allmänheten, vilket underlättar miljöarbetet. 
Danmark gör också ekonomiska satsningar på forskning, som syftar till att minska 
användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.  
 
I England är det viktigt att stoppa utvecklingen mot ett allt sämre grundvatten.  Frånvaron av 
tillräckligt tvingande regler på miljöområdet leder till höga halter av nitrat och bekämpnings-
medel.  Frivilliga överenskommelser är inte tillräckligt effektiva för att åtgärda problemen. 
Miljölagar som har tillräcklig genomslagskraft behövs för att förbättra grundvattnet och skapa 
en hållbar utveckling. För närvarande uppnår England ett acceptabelt dricksvatten med hjälp 
av reningsåtgärder som betalas av konsumenterna. 
 
Det är viktigt att varje land har en plan för hela miljöområdet. Ansvarskänsla för miljön kan 
grundläggas redan i skolorna i form av miljöundervisning. Det mest framgångsrika 
miljöarbetet är sannolikt lagstiftning i kombination med delaktighet och förståelse i samhället.     
 
Vattenskyddsområden för grundvattentäkter är ett bra sätt att skydda dricksvattnet och 
förebygga föroreningar. Det är viktigt att också ta hänsyn till behovet av nya vattentäkter i 
framtiden och utarbeta planer som skyddar dessa områden.  
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