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Abstract 

The possibility for plants to utilize phosphorus in soil is a prerequisite for conducting 

agricultural production, both small scale and professional. Spreading of phosphorus 

fertilizers and manure is therefore seen as a necessity in today's agriculture in order to 

achieve high yield. Manure management, livestock farming and manure storage could 

contribute to the eutrophication of lakes and rivers. For instance, when the ground becomes 

saturated, phosphorus leakage could be seen in surface runoff or in point sources resulting 

from inadequate manure storage management. 

In the municipality of Växjö there is still many bodies of water that do not reach the Swedish 

environmental water quality standard of "good ecological status". This thesis has therefore 

analyzed the manure management and storage on agricultural farms which may have 

contributed to eutrophication in the municipality. 

The method for this thesis was a literature study, a questionnaire survey with 820 receivers 

and a summary of issued inspection reports from 2013. 

The results highlight the ways in which agriculture may have contributed to the 

eutrophication of lakes and streams in the municipality of Växjö. The survey showed that 

there is a large number of farmers that are unknown to the inspectors in the municipality 

and the inspection reports reveal many shortcomings in terms of manure management. The 

results also indicates that there is an overall lack of knowledge among farmers about why it 

is important to have a safe manure management as well as storing the manure safely. More 

information needs to reach the operators, higher standards and more regulatory controls 

are needed to reduce farms contribution to eutrophication and for Sweden to reach 

environmental targets and environmental quality standards for water. 

  



Sammanfattning 

Möjligheten för växter att utnyttja fosfor i marken är en förutsättning för att kunna bedriva 

jordbruksproduktion, både småskaligt och yrkesmässigt. För att få hög avkastning ses 

spridning av fosforhaltig gödsel som en nödvändighet i dagens lantbruk. Gödselhantering, 

djurhållning och gödsellagring kan dock även bidra till att fosforn övergöder sjöar och 

vattendrag t.ex. när marken blir mättad och fosforn rinner av genom ytavrinning eller vid 

punktutsläpp vid en bristfällig lagringsanordning.  

Övergödning är ett fenomen som uppstår då mängden växter i vattnet ökar, p.g.a. ett högt 

tillskott av näring. Detta leder till att den naturliga igenväxningen av vattenförekomsten 

påskyndas. 

I Växjö kommun finns fortfarande många sjöar och vattendrag som inte når upp till Sveriges 

miljökvalitetsnorm för vattens värde på ”god ekologisk status”. Detta examensarbete har 

därför analyserat i vilken utsträckning hantering och lagring av gödsel, på lantbruksgårdar i 

Växjö kommun, kan ha bidragit till övergödningen.  

Metoden för arbetet var en litterär fördjupning, en enkätundersökning med 820 mottagare 

och en sammanställning av utfärdade inspektionsrapporter från år 2013.  

Resultaten belyser på vilka sätt som lantbruket kan ha bidragit till övergödningen av sjöar 

och vattendrag i Växjö kommun. Enkätundersökningen visade att det finns ett stort antal 

okända lantbrukare i kommunen, och ett efterarbete till detta examensarbete kan göras av 

Miljö- och hälsoskyddskontoret avseende vilka som fortsättningsvis bör inspekteras. Vid 

inspektioner upptäcks många brister när det gäller gödselhantering och resultaten från detta 

arbete påvisar att gödsel inte alltid lagras och hanteras säkert. Resultaten tyder på att det 

finns en övergripande okunskap hos lantbrukare om varför det är viktigt med en säker 

gödselhantering. Mer information måste nå ut till verksamhetsutövare, högre krav och fler 

kontroller behövs för att minska lantbrukens bidrag till övergödningen och för att Sverige ska 

nå Miljömålen och Miljökvalitetsnormerna för vatten.     
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Detta examensarbete har utförts vid Högskolan i Halmstad och i samarbete med Miljö- och 

hälsoskyddskontoret i Växjö kommun. Arbetet om 15 hp har genomförts under perioden 

januari till maj 2014 och examinerades av Marie Mattson.  

Jag vill börja med att tacka miljö- och hälsoskyddskontoret och min externa kontaktperson 

Susanna Degaardt för hjälp med idéer, utformning och all värdefull kunskap inom ämnet. 

Tack till mina handledare på Högskolan Anna Hansson och Niklas Karlsson som stöttat och 

hjälp till med råd, upplägg och korrekturläsning. 

Tack till kommunerna i Vingåker, Kristianstad, Alvesta och Stenungssund och Markus 

Hoffman på Greppa Näringen för upplysningar och tacksamma litteraturtips. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund till projektet 

Möjligheten för växter att utnyttja fosfor i marken är en förutsättning för att kunna bedriva 

jordbruksproduktion, både småskaligt och yrkesmässigt. Problemet med näringsläckage från 

jordbruksmarker uppstår då tillförseln av mängden näringsämnen, exempelvis genom 

spridning av stall- eller handelsgödsel, är större än mängden som växterna och markerna kan 

binda och ta till vara på (Jordbruksverket, 2014). Efter en långvarig och frekvent tillförsel av 

näringsämnen kan marker bli mättade på näringsämnen och överskottet kommer genom 

avrinning att transporteras till närmaste vattendrag. Denna transport kan också ske genom 

ytavrinning efter kraftig nederbörd eller bevattning, från hårt belastade beteshagar och 

drivningsgator, vid läckage från lagringsanordningar för gödsel m.m. (Bechmann et al, 2007). 

I sjöar och vattendrag görs mätningar på totalfosforhalterna eftersom det i sötvatten är 

fosforn som är avgörande för att växtplankton och övriga vattenlevande växter ska gro 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2014a). Övergödning är ett fenomen som uppstår då 

mängden växter i vattnet ökar, p.g.a. ett högt tillskott av näring, vilket leder till att den 

naturliga igenväxningen av vattenförekomsten påskyndas. Beroende på hur allvarlig 

övergödningen är kan den även leda till att igenväxningen blir så stor att syrebrist uppstår 

och därigenom minskar den biologiska mångfalden då särskilt missgynnade arter inte kan 

överleva (Smith, 2003). Övergödningen anses till största del vara en följd av mänsklig 

aktivitet och har sedan 1900-talets början ökat stadigt. Sedan 40-talet har användningen av 

stallgödsel ökat och idag används även stora mängder handelsgödsel. Idag är övergödningen 

ett vanligt problem i många av Sveriges sjöar och vattendrag och jordbruket är den källa som 

bidrar mest och därifrån är avrinningen av fosfor som störst (Bechmann et al, 2007). 

Tre av de svenska nationella miljökvalitetsmålen som upprättades av Riksdagen år 1999, 

berör ämnet Övergödning – sjöar och vattendrag: ”Levande sjöar och vattendrag, ”Ingen 

övergödning” och ”Bara naturlig försurning”. Varje år görs en uppföljning av målen där det 

bedöms om de kan nås innan år 2020. Redovisningen från år 2013 visar på att samtliga av 

dessa tre mål inte bedöms kunna nås under denna tidsperiod trots utsatta styrmedel och 

åtgärder (Miljömål, 2014). Svenska regler för när och hur gödsel får spridas, hur stor yta av 

en åker som måste vara höst- och vinterbevuxet med s.k. fångstgrödor, samt hur gödsel skall 
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tas om hand och lagras, har dock bidragit till att näringsläckagen från jordbruket minskat 

(Fölster et al, 2007). 

EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000 och målet för alla medlemsländer är att alla 

sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten ska ha uppnått ”god ekologisk status” innan 

år 2015 eller 2021 beroende på vattnets förutsättningar. Utefter detta direktiv har Sverige 

tagit fram miljökvalitetsnormer som gäller för vatten och hur våra vatten bör må (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014b). 

I Växjö kommun är det fortfarande många vattenförekomster som inte når 

miljökvalitetsnormens värde på ”god ekologisk status” och de allra flesta av dessa är 

utmärkta med: ”Risk att Ekologisk status inte uppnås 2015”. Det görs därför lokala satsningar 

för att uppnå målen, exempelvis genom Aggaå-projektet som under åren 2012-2014 med 

hjälp av provtagning och utredning av statusen i åns avrinningsområde ska kunna hitta 

orsaker och därigenom kunna förbättra dess försämrade status. Resultaten visar hittills att 

provtagningar från de senaste 20 åren har präglats av ökande fosforhalter (Växjö kommun, 

2014a). 

Växjö Kommun som tillsynsmyndighet på lantbruk har i nuläget bristfällig översikt på hur 

många lantbruksgårdar som finns i kommunen, hur många djurenheter det finns på varje 

gård och hur lagring och spridning av gödsel sker. På grund av detta bristfälliga underlag kan 

inga säkra slutsatser om jordbrukets faktiska påverkan på övergödning av sjöar och 

vattendrag dras. Det föreligger även svårigheter för myndigheter kring hur problemet på 

bästa sätt kan angripas. Detta examensarbete har därför inriktats på att kartlägga hur stor 

djurhållningen är i kommunen och hur utfodring utomhus samt gödselhanteringen vid 

lagring fram till spridning bidrar till läckage av näringsämnen. 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att analysera i vilken utsträckning gödselhanteringen och 

läckage från lagringsanordningar på lantbruksgårdar i Växjö kommun kan ha bidragit till 

övergödningen. Analysen utförs genom en kartläggning och undersökning av befintliga 

lantbruk och genom sammanställning av tidigare utförda miljöinspektioners 

kontrollrapporter på lantbruk i kommunen. Uppsatsen kan även utgöra en grund för hur ett 

mer omfattande tillsynsarbete kan ske i framtiden. Utgångspunkten är att kontrollera 
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efterlevnaden av Miljöbalkens hänsynsregler där det står skrivet att ”alla som bedriver en 

verksamhet är skyldiga att iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”(Notisum, 1998). Utefter dessa 

hänsynsregler kommer ett antal möjliga åtgärdsförslag presenteras, som är skäliga ur 

ekonomi- och miljösynpunkt, för att minska läckage av fosfor från gödsel på lantbruk. 

1.2.1 Frågeställningar 

 På vilka sätt bidrar lagring och hantering av gödsel till läckage av näringsämnen i Växjö 

kommun? 

 Vilka brister identifieras på gödsellagringsanordningar under inspektioner, och hur 

vanligt är det?  

 Vilka åtgärder kan tillämpas för att förhindra läckage av fosfor från lantbruken? 

1.3 Avgränsningar  

Arbetet avgränsas till att undersöka miljöpåverkan vid läckage av fosfor till sjöar och 

vattendrag, där detta näringsämne är tillväxtbegränsande. En avgränsning sätts vid att 

undersöka läckagen från gödsellagringsanordningar, gödselhanteringen fram till att gödsel 

spridits på åkrarna, samt utfodringsplatser vid utevistelse. 
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2. Metod 

Denna uppsats delades upp i tre stycken huvuddelar. Arbetet inleds med en litterär 

fördjupning i övergödningsproblematiken. Den litterära delen skrivs med ambitionen att 

förklara begreppet övergödning, och för att beskriva vad som händer i naturen, vart läckage 

av näringsämnen i lantbruket uppkommer och hur man ska åtgärda och förebygga sådana 

läckage. För att klargöra situationen i Växjö kommun har två undersökningar genomförts; en 

enkätundersökning och en genomgång av kontrollrapporter. Enkätundersökningen har 

genomförts för att samla in data/uppgifter från utvalda lantbruksfastigheter i Växjö kommun 

och genom detta undersöka huruvida gödselhantering och läckage från lagringsplatser för 

gödsel kan bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. De utförda inspektionernas 

kontrollrapporter sammanställdes för att få en verklighetsanknytning genom att dra 

slutsatser kring hur ofta brister på lagringsanordningar för gödsel upptäcks vid tillsyn, vilka 

de vanligaste bristerna är och hur allvarliga de är ur avrinningssynpunkt. 

2.1 Litterär fördjupning 

Den litterära fördjupningen i övergödningsproblematiken har skett genom sökning i 

Högskolebibliotekets databaser. Databaserna som använts är Science Direct och Google 

Scholar med sökord som: eutroufication, agriculture, lake, watershed, manure, leaching, 

phosphorous, farmyard, runoff, measure m.m. Även artiklar/rapporter från bland annat 

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har använts för att finna fakta kring övergödningen 

och för att ta reda på vilka råd som ges till allmänheten när det gäller gödselhantering. 

2.2 Enkätundersökning 

Datainsamling har utförts genom enkätutskick till lantbruksgårdar i Växjö kommun och 

sammanställningen skedde med kvantitativ analys. En kvantitativ analys kan utföras då 

svaren går att räkna, gruppera och/eller klassificera. Vald analysmetod passade därför detta 

examensarbete väl då frågeformuläret var utformat med kryssfrågor och med fritextfrågor. 

Till arbetet stod valet av metod mellan enkätundersökning och intervjuer med lantbrukare. 

Intervjuer valdes bort då metoden inte kunde täcka ett tillräckligt stort urval av 

lantbruksgårdar på ett tillräckligt stort geografiskt område. Valet föll på enkätundersökning 

där: 

 undersökning kan ske på ett stort urval lantbruksgårdar 

 undersökning kan göras på ett stort geografiskt område 
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 inga tidigare tillsynsbesök krävs för att utföra undersökningen 

 respondenten i lugn och ro kan tänka igenom och göra eventuella beräkningar innan 

de besvarar frågorna 

(Ejlertsson, 2005) 

2.2.1 Val av mottagare 

För att täcka ett så stort område som möjligt fick samtliga personer ur totalt fyra olika 

register stå som mottagare av enkätutskicket. En gemensam nämnare för alla mottagare var 

att de ägde en fastighet som var byggd, registrerad eller för kommunen känd för att kunna 

hålla lantbruksdjur eller häst.  

Då målet var att komma i kontakt med samtliga fastighetsägare togs generellt ingen hänsyn 

till ägarens ålder, kön o.s.v., men då flera personer stod som ägare till samma fastighet 

valdes den ut som var i mest passande yrkesaktiv ålder (inte för gammal och inte för ung). 

Följande register användes:   

 Miljö- och hälsoskyddskontorets lantbruksregister över lantbruk och hästhållningar. Här 

fanns objekt med efter inkomna klagomål, förprövningsansökningar eller efter tidigare 

utförda inspektioner.  

 Inköpt register över kommunens lantbrukare från Statistiska centralbyrån. Här medföljde 

uppgifter kring lantbrukens driftsinriktning och djurslag. 

 Jordbruksverkets register beställt år 2010 över stödsökande lantbruk. 

 Jordbruksverkets hemsida med register över foderföretagare. Till foderföretagare räknas 

alla som hanterar foder till livsmedelsproducerande djur, inklusive häst.  

Vid sammankoppling av samtliga register sorterades dubbletter och samtaxerade fastigheter 

bort. Även lantbruk som blivit inspekterade nyligen och de som redan var kända sedan 

tidigare blev bortvalda; efter detta återstod 820 mottagare.    

2.2.2 Utformning 

Enkäten utformades tillsammans med Växjö kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor (MHK). 

Vissa frågor var av vikt endast för MHK varvid dessa frågor och svar inte ingår i analysen för 

detta examensarbete. Enkäten blev namngiven som ”Inventering av lantbruk och 

hästhållningar”. Ordet ”inventering” används främst för att passa in i MHKs arbetsformer då 



 

 
6 

tidigare datainsamlingar, exempelvis på avloppsavdelningen, namngivit sina formulär på 

detta sätt. Personuppgifter och fastighetsbeteckningar hålls i detta arbete anonymt men 

kommer användas för MHKs fortsatta tillsynsarbete. Inför utformningen kontaktade jag fyra 

andra kommuner som gjort liknande inventeringar för att få tips om utformning och 

eventuella frågor som de fått problem med. Detta gjordes för att få kunskap om hur stor 

svarsfrekvens man kan förvänta sig, hur frågor ska ställas för att undvika oklarheter och för 

att MHK skulle slippa att bli nedringda av undrande respondenter. Av de fyra kontaktade 

kommunerna har följande kommuner lämnat svar och uppgifter som kom till användning för 

utformningen: Vingåker, Kristianstad, Alvesta och Stenungssund. 

På varje sida finns ett Objekt-id, person- och adressuppgifter och fastighetsbeteckning som 

med hjälp av kommunens IT-avdelning kopplades ihop med de olika registren för att få ett 

specifikt Objekt-id för varje kontaktperson och fastighet, och för att passa i mallen för 

utskick med fönsterkuvert.   

Enkäten bestod av 2 st. A4-ark med text på fram- och baksida, se enkäten i sin helhet i bilaga 

1. Första sidan var ett försättsblad med beskrivning om varför inventeringen görs, att det är 

ett samarbete med mig som examensarbetare och sista svarsdatum. Andra sidan består av 

”vanliga frågor och svar” där respondenten kan få svar på frågor som; Varför har jag fått 

formuläret? Vad avses med verksamhet i formuläret? Hur gör jag om oklarheter finns? 

Varför behövs miljötillsyn och vad kontrolleras? Var hittar jag information om miljöregler för 

lantbruk/hästhållningar? På tredje och fjärde sidan finns enkätfrågorna uppdelade i 6 olika 

avsnitt. 

2.2.3 Frågorna 

Avsnitt 3 Växtodling/betesmark har en inledande del där respondenten skall fylla i hur 

mycket åkermark och naturbetesmark som brukas i verksamheten. Detta avsnitt utformades 

främst för att få reda på hur pass aktivt jordbruket var i verksamheten. Resten av avsnittet 

består av flervalsfrågor där respondenten sätter ett kryss för de påståenden som stämmer in 

på lantbruksverksamheten, t.ex. ifall all jordbruksmark endast används för bete, eller hur 

många hektar som används för odling av vall och spannmål.  
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Avsnitt 4 Djurhållning av lantbruksdjur eller häst är också utformad med flervalsfrågor. Detta 

avsnitt var främst till för att få en helhetsbild av verksamheten då respondenten kunde 

kryssa i ifall djurhållning saknas eller vilken sorts produktion som utförs. 

Avsnitt 4 har även en efterföljande del där respondenten skall fylla i mer exakta antal på 

vilka djur som finns i verksamheten. För varje djurslag som fylls i skall även typ av 

gödselsystem i stall och eventuell utevistelse (timmar per dag) skrivas in. 

Avsnitt 5 Gödselhantering är den del som utformades för att få kunskap kring hur gödsel 

lagras, hur lantbrukaren tänker kring uppsamling av gödsel vid utevistelse och när och hur 

stallgödsel och handelsgödsel sprids. Avsnittet har både kryssfrågor med boxar och frågor 

där kortare fritextsvar skulle fyllas i.  

2.2.4 Analys 

Eftersom frågeformuläret var utformat med kryssfrågor, och med fritextfrågor som kan 

räknas eller klassificeras, är svaren utvärderade med en kvantitativ analys. Denna 

kvantitativa analys utfördes genom sammanställning av inkomna svar i en Excel-fil. Beroende 

på typ av fråga analyserades sedan svaren genom summering av likvärdiga svar, eller 

procentuellt för att få en tydlig bild av svaret. Vissa frågor kombinerades med varandra för 

att visa på specifika samband. Fritextsvaren kunde, då detta främst gällde siffror eller 

enklare korta beskrivningar, grupperas utifrån likvärdighet.  

Svaren redovisas i detta examensarbete som löpande text och som figurer.  

2.3 Sammanställning av utförda tillsynsbesök 

Under 2013 genomförde lantbruksavdelningen på Växjö kommun totalt 57 inspektioner. För 

varje inspektion skrivs en kontrollrapport som sparas som ett ärende under respektive 

fastighet i programmet Miljöreda. Metoden för denna del av examensarbetet var att sortera 

ut de inspektioner som gjordes under 2013, välja ut de punkter i kontrollrapporterna som 

skulle analyseras och sammanställa all information i en Excel-fil. De specifika punkterna som 

valdes ut var: typ av verksamhet, antal djur, typ/typer av lagringsanordning och eventuella 

brister. För att få jämförbara siffror räknades uppgifterna kring ”antal djur” om till ”antal 

djurenheter”.   
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3. Resultat 

3.1 Litterär fördjupning 

3.1.1 Övergödning av sjöar och vattendrag 

Övergödning av vattenförekomster betyder att ett vatten övergår från näringsfattigt till ett 

mer näringsrikt. Problemet är ett av de få miljöproblem som är fullt synliga med blotta ögat 

och kanske är det också därför som det är ett av de mest kända. Det näringsrika tillståndet 

medför att produktionen av alger och andra vattenlevande växter ökar och igenväxningen av 

sjön påskyndas. Till skillnad från havet där kväve anses vara det ämne som bidrar mest till 

övergödningen, så är fosfor det tillväxtbegränsande ämnet i sötvatten. Anledningen är att 

det i sjöar ofta finns en brist på detta näringsämne varvid växterna/algerna inte kan växa till. 

Vid ett tillskott av ett tillväxtbegränsande ämne kommer därför produktionen av de djur och 

växter som kräver ämnet för sin tillväxt att öka (Pansar, 2004). 

Tång och sjögräs är exempel på bottenlevande växter. Dessa kommer tryckas undan då de 

växter som gynnas av näringstillförseln växer till, exempelvis alger. Algerna gör vattnet 

grumligt och mindre solljus kan nå ner vertikalt till de bottenlevande arterna. Detta medför 

att tillväxt och produktion av växt- och djurliv i sjön till slut kommer ske endast i den översta 

delen av vattenförekomsten, ett undantag är dock nedbrytarna som däremot kommer öka 

på bottnarna (Pansar, 2004). 

Algerna och vattenväxterna som växer till följd av näringstillskottet kommer till slut att 

brytas ner och för denna process krävs syre. Vid specifika tillfällen på året då vattnet inte 

tillförs något syre från atmosfären, t.ex. under sommaren, kommer därför allt syre att 

förbrukas och orsaka s.k. bottendöd. Denna bottendöd uppkommer alltså främst på grund av 

brist på syre, avsaknad av solljus och att djurarter inte kan leva under dessa förhållanden 

(Pansar, 2004). 

Ytterligare en effekt av övergödningen är den välkända algblomningen som syns som ett 

lager gul/grön-färgad massa som flyter på ytan av en sjö. När man i rekreationssyfte 

utnyttjar en algblomningsdrabbad sjö, exempelvis för att bada, måste försiktighet tas då 

vissa alger kan binda giftiga ämnen och därmed vara rent hälsoskadliga (Jordbruksverket, 

2014). 
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3.1.2 Fosfor 

Fosfor är vanligen mycket hårt bundet, både kemiskt och organiskt men också till 

jordpartiklar i marken. Trots det sker ett visst läckage. Detta läckage kan ske då vatten 

sköljer ovanpå markerna och drar med sig jordpartiklarna genom ytavrinning eller då vatten 

flödar genom markporer. En annan sorts fosfor är löst fosfor, det är den formen som 

växterna kan utnyttja genom direktupptag (Jordbruksverket, 2014).  Marker med höga 

fosforhalter har större tendens att förlora fosfor och försiktighet måste därför tas vid 

spridning av höghaltigt fosforgödsel för att markerna inte ska bli mättade (Jordbruksverket, 

2014).  

Sveriges marker är oftast naturligt fosforfattiga vilket har medfört att det sprids mer gödsel 

för att garantera bra avkastning från åkrarna (Hushållningssällskapet, 2004). De marker som 

är rika på fosfor gödslas vanligen med samma intensitet som de fosforfattiga beroende på 

att största delen av fosforn är hårt bundet och därför inte lättillgängligt för grödor (Mullen et 

al, 2007). Spridning av flytgödsel från svin och nöt anses vara värre ur övergödningssynpunkt 

än fastgödsel från exempelvis häst eftersom flytgödseln innehåller mycket större andel 

vattenlösligt oorganiskt fosfor. Vid allt för hög spridning av den vattenlösliga fosforn kommer 

inte växterna att kunna ta upp näringsämnet utan det binds istället i jorden och/eller läcker 

till närmaste vattendrag (Naturvårdsverket, 2005). 

Vid regnskurar, bevattning och högt vattenstånd på åkermark ökar förlusterna av fosfor som 

kan transporteras vidare till vattendrag och sjöar. Även jordarten och dess struktur, på vilket 

sätt jorden bearbetas och vilka grödor som odlas, spelar roll för hur mycket fosfor som kan 

läcka från markerna (Jordbruksverket, 2014).  

3.1.3 Fosforläckage från jordbruket 

En viktig del i en säker gödselhantering är sättet på vilket stallgödsel lagras. 

Lagringsutrymmet skall vara utformat på ett vis som försäkrar att inget läckage sker samt 

anpassat efter den mängd gödsel som lagras: 

 Behållare och plattor ska vara täta 

 Plattor ska ha hela och ordentliga stödkanter och avrinning kan ske till en urinbrunn 

 Det kan finnas en uppsamlingsränna i framkanten på plattan med avrinning till 

urinbrunn 
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 Plattor ska ha lutning bakåt för att samla upp och behålla regnvatten, detta för att 

påskynda komposteringsprocessen i torra gödselslag 

 Plattor kan ha en lite förhöjd framkant för att hålla kvar gödselvatten 

 Det ska finnas hängrännor på stalltaket om det finns risk att regnvattnet annars 

hamnar på gödselplattan 

 Containers för gödsel ska vara täta och fyllas på ovanifrån 

 Lagring på traktorkärra är tillåtet om de står under tak (Hushållningssällskapet, 2005).    

Lagringskapaciteten ska motsvara mängden gödsel som ska kunna lagras för att sedan kunna 

sprida gödsel under en säker tid på året, se tabell 1. Kravet på lagringskapacitet skiljer sig åt 

beroende på vart i landet lantbruket finns, känsliga områden eller övriga delar av landet, och 

från vilket djurslag gödseln uppkommit. Lagringsplatser skall vara täta och utan risker för 

läckage (Jordbruksverket, 2014). Om exempelvis en gödselplatta har sprickor där lakvatten 

kan rinna ut, kommer marken under sprickan enligt Degaardt (2014) att få ta emot ett högt 

punktutsläpp. Vid sådana punktutsläpp är faran störst att fosforn sprids vidare till vattendrag 

eftersom ett litet markområde har mindre möjlighet att binda all fosfor än då fosforn sprids 

på större arealer. 

Tabell 1. Krav på minsta lagringskapacitet i månader för stallgödsel (Jordbruksverket, 2014) 

1) Djurenheter, se bilaga 2 

2) Stockholms län exklusive kustnära områden, delar av Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Västra Götalands, Örebro 

och Västmanlands län (Vatteninformationssystem Sverige, 2014). 

Besättnings-
storlek/antal 
djurenheter1) 

Känsliga områden Övriga delar av landet 

Känsliga områden i Blekinge, 
Skåne och Hallands län, 

Gotland samt känsliga kust-
områden inkl. Öland. 

Övriga känsliga områden2) 

Nöt, häst, får 
och get 

Övriga 
djurslag 

Nöt, häst, får 
och get 

Övriga 
djurslag 

Nöt, häst, får 
och get 

Övriga 
djurslag 

0 – 2 
 

Inga generella bestämmelser 
 

>2 – 10 6 mån 6 mån 6 mån 6 mån 
Inga generella 
bestämmelser 

>10 – 100 8 mån 10 mån 6 mån 10 mån 6 mån 10 mån 

>100 8 mån 10 mån 8 mån 10 mån 8 mån    10 mån 
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Punktutsläpp på fosforbelastade områden kan även uppkomma när djur går på lösdrift i hårt 

upptrampade beteshagar. Hästar och andra lantbruksdjur har en tendens att oftast sprida 

gödsel på ett begränsat område i hagen och ofta vid utfodringsplatsen. Vid provtagningar vid 

Sveriges lantbruksuniversitet har det påvisats att läckage från gödslingsytor kan undvikas då 

djurägare flyttar utfodringsplatsen med jämna mellanrum och mockar på ytor som är extra 

hårt belastade (Dahlin et al, 2008).  

Ett verktyg för beräkning av hur mycket fosfor som utsöndras från respektive djurslag är 

Jordbruksverkets schablonvärden, se tabell 2 (Jordbruksverket, 2013a). 

Tabell 2. Schablonvärden för fosforutsöndring från olika djurslag (Jordbruksverket, 2013a) 

Djurslag och produktionsform Utsöndrad mängd fosfor per år (kg) 

  
Fjäderfä  
Slaktkyckling, 7 omgångar per år, per plats  0,057  
Värphöns, inredda burar, per plats  0,13  
Värphöns, på golv eller gräs, per plats  0,15  
Unghöns, 0-16 v., 2,2 omgångar per år, per plats  0,059  
Kalkon (ankor och gäss), per plats  0,24  
  

Svin  
Slaktsvin, 3 omgångar per år, per plats  1,6  
Slaktsvin, 3,5 omgångar per år, per plats  1,9  
Sugga i traditionell produktion, 2,2 grisningar per år  7,0  
Suggplats i suggnav, utplacering i satellit 3 v. innan 
grisning, per plats  

2,7  

Suggplats i suggnav, utplacering i satellit 7 v. innan 
grisning, per plats  

2,7  

Suggplats i satellit, utplacering 3 v. före grisning, per 
plats med 6,5 grisningar per år  

16,0  

Suggplats i satellit, utplacering 7 v. före grisning, per 
plats med 6,5 grisningar per år  

18,1  

  
Nöt   
Mjölkko 6 000 kg mjölk/år  14,9  
Mjölkko 8 000 kg mjölk/år  15,9  
Mjölkko 10 000 kg mjölk/år  17,4  
Mjölkko 12 000 kg mjölk/år  19,1  
Kviga och stut, 1-12 mån  3,1  
Tjur under 1 år  5,0  
Kvigor, tjurar och stutar 1 år och däröver  8,0  
Diko eller amko  12,0  
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Grundbestämmelser finns för hur stor mängd gödsel som får spridas varje år och dessa gäller 

för hela Sverige. På en hektar åkermark får det spridas stallgödsel som motsvarar 

sammanlagt 22 kg fosfor. Denna siffra är dock en genomsnittlig mängd som får delas upp 

under en femårsperiod; spridning av 110 kg fosfor kan alltså inom ramarna spridas under ett 

år ifall ingen fosfor sprids resterande fyra år (Jordbruksverket, 2013a). Bestämmelserna finns 

framtagna för att skydda människors hälsa och miljön från höga utsläpp men garanterar inte 

att ett visst läckage ändå sker. Andra parametrar såsom t.ex. vad som odlas och 

nederbördsmängd är också avgörande för hur mycket fosfor som kan läcka från 

jordbruksmarken (Jordbruksverket, 2014). De verksamheter som har 10 djurenheter eller 

mindre berörs inte av grundbestämmelserna och får därför sprida all gödsel oavsett arealer 

så länge man följer de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken. Enda kravet är att gödseln 

uteslutande kommer från de egna djuren (Jordbruksverket 2013a). 

Under år 2009 fosforgödslades 57 % av Sveriges totala åkermark för odling av grödor. Enligt 

uträkningar av SCB spreds genomsnittligen 25 kg fosfor per ha det året men många åkrar 

gödslades med givor upp till mellan 25 och 80 kg fosfor per ha. Dessa givor överskrider alltså 

föreskrifterna på 22 kg fosfor/ha/år om de upprepas för många gånger under en 

femårsperiod. Sammantaget gödslades 23 % av åkermarken enbart med handelsgödsel, 31 % 

med stallgödsel och 3 % med både handels- och stallgödsel (Djodjic et al, 2011). Vid höga 

givor gäller att särskild försiktighet tas för att inte riskera ett för stort läckage. Här följer ett 

urval av de viktigaste allmänna råden och bestämmelserna vad gäller spridning, enligt 

Jordbruksverket: 

 Ingen gödsel får spridas så att det hamnar utanför åkermark 

 Spridning skall ske under en lämplig tid på året då grödan som bäst kan utnyttja näringen 

 Inom känsliga områden är det förbjudet att sprida gödsel mellan 1 november-28 februari 

 Gödsel som sprids utanför känsliga områden under perioden 1 november-28 februari 

skall brukas ner* inom 12 timmar 

 Inom känsliga områden får gödsel inte spridas på frusen, snötäckt, vattenmättad eller 

översvämmad mark 

 Inom känsliga områden får spridning av gödselmedel inte ske närmre än två meter från 

intilliggande sjö eller vattendrag 
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* bruka ned = gödseln skall blandas in i ett markskikt på minst 10 centimeter 

(Jordbruksverket, 2014). 

Flest regler och allmänna råd finns för de lantbruk som ligger inom s.k. känsliga områden. 

Dessa områden har pekats ut som känsliga utifrån EUs Nitratdirektiv då avrinning från dessa 

riskerar att hamna i vatten som är/riskerar att bli övergödda. Trots att detta direktiv, vilket 

hörs på namnet, är inriktat på att minska kväveutsläppen blir följderna indirekt att även 

fosforutsläppen minskar. Under höst och vinter föreligger det störst risk för utlakning och 

avrinning på grund av det svenska klimatet. Risk för ytvattenavrinning är störst under dessa 

månader eftersom markerna ofta är frusna, täckta med snö, vattenmättade eller 

vattentäckta/översvämmade (Jordbruksverket, 2014).   

3.1.4 Miljöarbete i Sverige 

Avsnittet belyser, för detta examensarbete, ett adekvat urval av gällande lagstiftning och 

pågående miljöarbete kopplat till fosfor i Sverige. 

3.1.4.1 Miljöbalken 

De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens 2:a kapitel är centrala för alla verksamheter 

inklusive de inom lantbruk, bland annat då det gäller gödselhantering. De allmänna 

hänsynsreglerna finns till för att verksamheter inte ska orsaka skada på miljön eller 

människors hälsa. Reglerna sätter hårda krav på verksamhetsutövaren och gäller parallellt 

med vad som står i förordningar och föreskrifter. Utifrån kapitlets 10 paragrafer har 7 

punkter arbetats fram för att täcka alla delar inom en verksamhet: 

 Försiktighetsprincipen: man är som verksamhetsutövare tvungen att vidta de 

försiktighetsåtgärder som krävs för att verksamheten inte ska medföra skada eller 

olägenhet på människors hälsa eller miljön. Åtgärder skall sättas in redan vid 

misstanke om att skada eller olägenhet kan uppkomma, det vill säga i förebyggande 

syfte, och principen säger även att man som yrkesmässig verksamhetsutövare ska 

använda bästa möjliga teknik. 

 Kunskapskravet: man skall som verksamhetsutövare vara påläst och skaffa sig den 

kunskap som krävs för att kunna avgöra hur mycket verksamheten påverkar miljön 

och hur man ska kunna motverka skador eller olägenheter. 
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 Lokaliseringsregeln: vid upprättande av verksamhet skall plats väljas utifrån det 

alternativ som ger minst intrång, skada och olägenhet på människors hälsa och 

miljön. 

 Hushållningsprincipen: verksamheten skall sparsamt använda råvaror och energi och 

välja de alternativ som möjliggör återvinning och återanvändning. 

 Skälighetsregeln: rimliga skyddsåtgärder skall vidtas. Vid bedömning om vad som 

anses som rimligt vägs nyttan av åtgärden mot kostnaden för att utföra den. 

 Bevisregeln: man är som verksamhetsutövare tvungen att kunna bevisa att man följer 

de krav som ställs i hänsynsreglerna. 

 Produktvalsprincipen: miljövänliga alternativ skall i möjligaste mån användas framför 

de produkter som är sämre ur miljösynpunkt (Notisum, 1998).  

3.1.4.2 RAM-direktivet 

År 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten i kraft och genom detta var samtliga 

medlemsländer förbundna att innan 2009 antagit mål, åtgärdsprogram och 

förvaltningsplaner för alla vatten inom landet. Målet med direktivet är att alla sjöar, 

vattendrag, kustvatten samt grundvatten ska ha uppnått ”god ekologisk status” innan år 

2015 eller 2021 beroende på vattnets förutsättningar. Under 2007-2009 arbetade därför 

Länsstyrelserna i Sveriges län med att kartlägga och analysera de olika vattenförekomsterna 

för att kunna fastställa miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa miljökvalitetsnormer syftar till 

att ange vilken status ett vatten skall ha vid en viss tidpunkt och fem vattendistrikt 

upprättades i Sverige för att utforma åtgärdsprogram för att dessa miljökvalitetsnormer ska 

uppfyllas (Havs- och vattenmyndigheten 2014b). 

3.1.4.3 Miljökvalitetsmålen 

Det finns tre miljökvalitetsmål som berör ämnet Övergödning i sjöar och vattendrag: 

”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning” och ”Bara naturlig försurning”. 

Tillsammans med 12 andra miljökvalitetsmål upprättades dessa år 1999 för att beskriva det 

tillstånd som ska nås innan år 2020 i den svenska miljön. Varje år görs en uppföljning av 

målen där det bedöms ifall de kan nås med dagens styrmedel och åtgärder. Bedömningen 

summeras med Ja, Nära eller Nej och i mars 2014 ansågs fortfarande inte de tre målen inom 

Övergödning kunna uppnås (Miljömål 2014).  
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På kommunal nivå sätts så kallade Lokala mål där respektive kommun utformar lokala mål 

och åtgärder som ska bidra till att de nationella och regionala målen nås. Det har i många 

kommuner till exempel införts miljöledningssystem och miljöbokslut. Vid planering och 

byggnationer av andra miljöpåverkande processer såsom infrastrukturplanering, energi- och 

vattenförsörjning eller fastighets- och bostadsutveckling kan kommunerna införliva 

miljömålstänket för att nå målen (Miljömål, 2012). 

I Växjö kommun finns de lokala miljömålen införlivade i Miljöprogram för Växjö och består 

av en miljöpolicy inom tre områden:  

 ”Konsumtion och avfall” där mål finns för avfallshantering, det ekologiska jordbruket, 

inköp av närproducerat livsmedel till skola och omsorg m.m.  

 ”Natur + Sjöar och vattendrag” med mål som främjar biologisk mångfald, ren luft, god 

vattenstatus och enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet. 

 ”Energi och transporter” med mål för energieffektivisering, minskade fossila 

koldioxidutsläpp och utveckling av cykel- och kollektivtrafiken (Växjö kommun, 2010).  

3.1.4.4 Miljö- och hälsoskyddskontoret Växjö 

Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt djurskyddslagen från Sveriges kommuner till 

länsstyrelser. Som tillsynsmyndighet har nu kommunen endast hand om miljöskyddet på 

lantbruken, vilket innefattar gödselhantering, kemikalier, bekämpningsmedel, hälsoskydd 

och olägenhet för människors hälsa. Tillsynen sker utefter gällande lagar och föreskrifter för 

att skydda den yttre miljön och människors hälsa. Då brister upptäcks under en inspektion 

kan miljö- och hälsoskyddskontoret besluta om att förelägga personen/verksamheten i 

fråga, vilket betyder att ett krav ställs på handling så att bristen åtgärdas. Vid misstanke om 

miljöbrott anmäls det till åklagare (Växjö Kommun, 2014b). Växjö kommun genomför även 

olika vattenvårdsprojekt, till exempel Aggaå-projektet. Aggaån tillhör Mörrumsåns 

avrinningsområde som är starkt påverkad av övergödning. Projektet utförs mellan åren 

2012-2014 och ska utreda vilka faktorer som bidragit till övergödningen och vilka åtgärder 

som krävs för att motverka den. Man undersöker bland annat hur avloppsreningsverk, 

enskilda avlopp, lantbruket, dagvatten och deponier kan ha påverkat vattnet och utför 

regelbundna provtagningar (Växjö Kommun, 2014a) 
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3.1.5 Åtgärdsförslag 

Nedan följer ett urval åtgärder för att minska fosforläckagen. Alla åtgärder, med enda 

undantag för fosfordammen, är relativt enkla att genomföra för verksamhetsutövaren utan 

stora kostnader som följd. Åtgärderna är därför skäliga rent ekonomiskt samtidigt som de 

miljömässigt kan göra stor skillnad. 

3.1.5.1 Behovsanpassad gödsling 

Efter långvarig spridning av gödsel har många åkrar i Sverige fått förhöjda fosforhalter i 

marken. Denna åtgärd går ut på att anpassa gödslingen efter jordarnas behov av fosfor, 

alltså; inte sprida samma mängd gödsel på en fosforfattig åker som på en fosforrik. 

Dessutom bör spridningen även anpassas efter grödans behov av fosfor. Genom denna 

begränsning kan tillförseln bli mindre än bortförseln och därigenom på långt sikt få ner 

fosforhalten i jorden. För att undersöka hur hög fosforhalt det är i marken kan man använda 

sig av så kallad markkarteringsdata, vilket är ett jordprov som skickats för analys till 

laboratorium. Olika provtagningar har visat på att fosforkoncentrationen i lakvattnet från 

fosforrika marker i vissa fall varit dubbelt så hög som i lakvattnet från de fosforfattiga 

markerna. En kostnad för denna åtgärd kan vara att en gård med djurhållning (och därmed 

uppkomst av stallgödsel) och fosforrik mark måste köra sin gödsel till en annan gård som har 

behov av gödslet. Man beräknar kostnaden genom dieselpris och körning med lastbil vilket 

motsvarar ungefär 1 kr per ton gödsel och km (Jordbruksverket, 2012). 

3.1.5.2 Skyddszoner 

Dessa gräsbevuxna zoner anläggs längs med kanterna på åkrar vid gränsen till diken, sjöar 

eller vattendrag. Skyddszonerna medför att transporten genom ytavrinning av fosfor 

bromsas upp och kan sedimenteras inom zonen. En skyddszon kan läggas nästan var som 

helst, men det är bland annat utformningen och placeringen som avgör hur stor effekt den 

kan bidra med. Bäst effekt fås då zonen anläggs vid åkrar som har en hög ytavrinning. Vid 

sammanställning av nordiska provtagningar ligger medianen för hur mycket sediment och 

partikelbunden fosfor som stannar kvar i skyddszonen på 41 %. En 10 meter bred skyddszon 

har visat sig ge bäst resultat medan zoner bredare än detta endast ger lite bättre resultat. 

Kostnaden för denna åtgärd omfattar: förlust av produktion på den del av åkern där zonen 

anläggs, kostnad för utsäde och bevarandearbete i zonen och för det arbete som följer vid 

avslagning av växterna i zonen (Jordbruksverket, 2012). 
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3.1.5.3 Vårbearbetning 

Denna åtgärd genomförs genom att stubb/växtrester lämnas kvar på åkern efter höstens 

skörd av exempelvis spannmål. Studier visar på att stubben och dess rötter minskar 

fosforförlusterna betydligt mer än vad grödor sådda på hösten gör. Ett visst läckage kan dock 

uppstå då stubben fryser och bryts sönder under de kalla månaderna och löst fosfor frigörs. 

Enda kostnaden för vårbearbetning är det merjobb som medföljer när åkern ska bearbetas 

på våren, d.v.s. den mest hektiska tiden för en lantbrukare (Jordbruksverket, 2012). 

3.1.5.4 Nedbrukning och myllning 

Efter spridning brukas gödseln ner i markskiktet vilket kan minska fosforläckaget då fler 

jordpartiklar får kontakt med gödslet. Läckagen kan minskas kraftigt med denna åtgärd men 

effekten har genom tester visat sig bero på markens fosformättnad och typ av markprofil. 

För att bruka ner gödseln istället för att låta den ligga på markytan blir merkostnaden ca: 7 

till 8 kr per ton gödsel (Jordbruksverket, 2012). 

3.1.5.4 Fosfordammar 

Dammarna är relativt små till storleken och placeras nära det område där avrinningen av 

fosfor är som störst. Dammen ska ha en djupare sedimentationsdel och en eller flera grunda 

delar med växtlighet som saktar ned flödeshastigheten och gör att mer fosfor kan 

sedimentera. Sedimentationsdelen måste underhållas/tömmas ungefär vart 5:e år så att inte 

materialet som samlats här förs vidare efter ett tag. Rätt placering av fosfordammen är 

avgörande för dess effektivitet och bör utvärderas av rådgivare specialiserad på våtmarker. I 

en studie av fosfordammar i Norge hölls 23-42 % av inkommande fosfor kvar i dammarna. 

För att anlägga dammar krävs rådgivning och grävarbeten, dammarna ska underhållas och 

till kostnaderna får även räknas de produktionsarealer som går förlorade. Kostnaderna kan 

därför variera beroende på hur mycket arbetskraft som måste köpas in (Jordbruksverket, 

2012).  

3.2 Enkätundersökning 

3.2.1 Svarsfrekvens 

Totalt skickades 820 stycken enkäter. 12 stycken utskick återsändes direkt av Posten på 

grund av felaktig adress eller då adressaten flyttat. 6 stycken mottagare valde att ringa och 

besvara enkäten över telefon. 521 stycken enkäter besvarades av adressaten och skickades 

tillbaka till MHK med svarspost. 
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Antalet utskickade enkäter, exklusive de återsända enkäterna, är: 820 st. - 12 st. = 808 st. 

Antalet mottagna ifyllda enkäter är således: 6 st. + 521 st. = 527 st. 

Detta motsvarar en svarsfrekvens på: 65 % 

I ganska många fall hade respondenterna endast delvis fyllt i enkäten varvid vissa frågor har 

färre värden än andra. Detta gäller främst de ingående frågorna kring exakta antal 

djurenheter.   

3.2.2 Insamlad data 

I Avsnitt 3 Växtodling/betesmark fick respondenten fylla i huruvida odling sker eller ej, det 

gav en översiktlig bild över hur aktivt jordbruk som bedrivs på fastigheten. En del hade 

missförstått frågan och endast kryssat i ”Ja, odling av vall sker” eller ”Ja, odling av spannmål 

sker” men glömt fylla i på hur många hektar odlingen sker. Därför analyserades denna fråga 

endast med hur många som odlar vall eller spannmål och inte på hur många hektar som 

odlingen sker. Totalt besvarades frågan av 364 respondenter: på 259 fastigheter odlades vall 

och på 105 fastigheter odlades spannmål.  

I Avsnitt 4 Djurhållning av lantbruksdjur fick man direkt svar på om det fanns djur på 

lantbruket, och därmed uppkomst av gödsel, eftersom avsnittet inleddes med en ruta där 

man fick fylla i ifall ”Djurhållning saknas”. På 205 lantbruk av 527 inkomna svar uppgavs att 

djurhållning saknas, vilket motsvarar att djur fanns på 61 %, 322 st. av lantbruken som 

skickat in svar. 

Avsnitt 4 hade även en efterföljande del där respondenten skulle fylla i vilka djurslag som 

fanns på fastigheten. Många lantbruk hade mer än ett djurslag. Hästhållning var vanligast, 

följt av köttproduktion med nöt och får/getter, se figur 1. Äggproduktion var relativt vanligt 

medan endast ett fåtal hade produktion av mjölk och griskött. 140 st. lantbruk hade Stor 

häst, 107 st. hade Ponny, 70 st. hade Övriga nöt >1år, 59 st. hade Får/getter >6mån, 58 st. 

hade Övriga nöt <1år, 47 st. hade Dikor/amkor, 36 st. hade Värphöns/unghöns, 15 st. hade 

Mjölkkor, 5 st. hade Kalkoner/ankor/gäss, 5 st. hade Slaktsvin och 3 st. hade 

Sugga/avelsgalt.  
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Figur 1. Antalet lantbruk med respektive djurslag. 

Avsnitt 5 Gödselhantering inleddes med en del som utformades för att få kunskap kring hur 

gödsel lagras i kommunen. Många lantbruk hade mer än en slags lagringsplats för gödsel. 

Vanligaste lagringsanordningen var Gödselplatta som fanns på 221 st. lantbruk, se figur 2. 

Djupströbädd fanns på 66 st. och Urinbehållare på 44 st. Det saknades lagringsplats på 

totalt 25 st. av de lantbruk som uppgett att de hade djurhållning. Flytgödselbehållare fanns 

på 24 st. lantbruk, 19 st. hade uppgett Annat på frågan och 15 st. lagrar i Container. Några av 

de respondenter som kryssat i Annat hade förtydligat med exempelvis: Grusad plan, 

Kompost, Marken, Skogen, Skopa, Stukalagring, Tippvagn, Under tak m.m. Ett antal av dessa 

kan inte räknas som en säker lagringsplats och skulle därför egentligen tillhöra kategorin att 

lagringsplats Saknas, inga sådana ändringar har dock gjorts i detta arbete för analys.   

 
Figur 2. Typ av gödsellagringsplats, en eller flera anordningar per lantbruk. 
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Fortsättningsvis utredde avsnitt 5 även vilken tid på året spridning av stallgödsel sker på 

åkrarna. Detta är viktigt ur näringsläckagesynpunkt då tiden för spridning är avgörande för 

hur mycket näring som grödan kan utnyttja. De flesta lantbruk kryssade i att de delar upp 

spridningen på fler än en årstid men ett övervägande antal lantbruk, 178 st., uppger att de 

sprider gödsel på våren, se figur 3. Minst spridning sker på sommaren, endast 29 st. och på 

hösten sprider 116 st. lantbruk gödsel.  

 
Figur 3. Antal lantbruk som sprider stallgödsel under respektive årstid.  

För att få reda på hur många som sprider handelsgödsel, utformades en fråga i avsnitt 5 där 

respondenten fick fylla i på en tregradig skala ifall detta sprids i verksamheten och i så fall 

hur ofta. De flesta handelsgödsel är rika på fosfor, kan ge högre avkastning men debatteras 

ofta som dåligt ur miljösynpunkt, därför var denna fråga intressant att analysera i detta 

examensarbete. Av de 307 fastighetsägare som svarade på denna specifika fråga var det 199 

som aldrig eller mycket sällan sprider handelsgödsel, 33 st. sprider under vissa år och 75 st. 

sprider årligen, se figur 4. 
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Figur 4. Antal lantbruk som sprider handelsgödsel och med vilken frekvens. 

Avsnitt 5 utformades även med en del som utredde hur många av respondenterna som 

samlar upp gödsel vid djurens utevistelse. Oftast gödslar djur främst på ett begränsat 

område i hagen, främst vid utfodringsplats, och det brukar därför oftast vara ganska enkelt 

att samla upp gödsel på en sådan plats. Utifrån vilka som svarade ja respektive nej har ja-

svaren analyserats kombinerat med vilket djurslag som gödseln uppkommit ifrån, se figur 5. 

Högst siffror fanns för de som inte samlar upp någon gödsel utomhus 156 st. och på de 

som uppger att de samlar upp gödsel ifrån häst: 103 st. Från nöt är det 28 st. respondenter 

som anger att de samlar upp gödsel, 10 st. som uppger att se samlar upp från får, och 2 st. 

som samlar upp gödsel från gris. 

 
Figur 5. Antal av respondenterna som inte samlar upp respektive samlar upp gödsel för de olika djurslagen vid utevistelse. 
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3.3 Sammanställning av utförda tillsynsbesök 

Under år 2013 genomförde Miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö totalt 57 stycken 

lantbruksinspektioner. På 54 av dessa fanns ett lagringsutrymme för gödsel att kontrollera. 

Det höga sammantagna antalet lagringsutrymmen i figur 6 beror på att vissa fastigheter 

hade flera olika sorters system för lagring.  

Vanligaste lagringsutrymmet var gödselplatta, vilket fanns på 46 av 54 fastigheter. System 

med urinbrunn, flytgödselbrunn och djupströbädd var relativt vanligt och låg mellan 19-22 

st. vardera på de 54 kontrollerade.  

5 st. av de kontrollerade objekten hade en s.k. pumpbrunn för gödsel. Detta är en brunn 

utrustad med pump dit flytgödsel, urin och/eller gödselvatten från gödselplattan leds. När 

vätskan i den det nått en viss nivå sätts pumpen igång och pumpar över allt till en större 

flytgödselbehållare/urinbehållare.  

1 objekt lagrade sin gödsel ”på vagn” vilket är en enkel lösning då inga andra 

lagringsanordningar finns att tillgå, men för detta krävs att vagnen är helt tät så att inte 

lakvatten rinner ut från bottnen och att vagnen står under tak. 

1 objekt lagrade sin gödsel direkt på mark vilket inte anses som en säker lagringsplats. 

 
Figur 6. Antal och typ av lagringsplats på inspekterade objekt. 
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Utav de 54 inspekterade objekten/fastigheterna hade 23 av dessa brister, se figur 7. 20 av 

dessa objekt hade brister som var så pass allvarliga att de kunde leda till avrinning. Siffrorna 

motsvarar att 42,6 % av objekten underkänts med brister. 

Ett urval av uppmärksammade brister: 

 Gödsel som skrapas bort från foderplats läggs direkt på mark 

 Stuprör leds direkt ner på gödselplatta  

 Urinbrunn för liten i jämförelse med gödselplatta 

 Hål i gödselplatta 

 Lagring sker direkt på mark 

 Felaktig lutning  

 Lagringsplats uppfyller inte ”krav på minsta lagringskapacitet”  

 Ej övertäckt urinbrunn 

 Vulst/stödkant saknas 

 
Figur 7. Brister och avrinning på inspekterade objekt. 

Flest objekt, 27 st. av 57 st. inspekterade, hade mängden djurenheter som låg mellan 0 till 

10. Över denna siffra minskade antalet objekt stadigt och det var endast 6 st. som hade 41 

till 80 djurenheter, 4 st. som hade 81 till 120 djurenheter och 3 st. som hade 121 till 160 

djurenheter, se figur 8. 

0

10

20

30

40

50

60

Antal inspekterade objekt Antal objekt med brister Antal brister som kan leda
till avrinning

Brister och avrinning



 

 
24 

 

Figur 8. Inspekterade objekt med respektive antal djurenheter.  

Ett samband finns mellan objekt med brister och antal djurenheter. Av de 20 objekten som 

hade allvarligare brister låg samtliga i spannet mellan 1 till 51 djurenheter medan objekt 

med djurenheter över denna siffra inte hade några sådana brister. 
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4. Diskussion 

Enkätens 65 procent i svarsfrekvens kan tyckas högt men för Miljö- och hälsoskyddskontoret 

betyder det att resterande 35 procent av lantbruken måste sökas upp för insamling av 

informationen. Detta kommer ske genom telefonkontakt och eventuella tillsynsbesök. 

Enkäten/inventeringen var relativt stor och omfattande. En möjlig felkälla och förklaring till 

varför vissa mottagare valde att inte fylla i enkäten kan enligt Ahtiainen et al (1997) vara att 

den upplevdes för tidskrävande. Lantbrukare livnär sig oftast inte tillfullo på avkastningen 

från lantbruksverksamheten utan har ofta ytterligare ett arbete att sköta utöver det som 

finns på den egna gården. Vissa har säkerligen glömt bort eller inte velat fylla i enkäten. 

Ytterligare en felkälla kan vara att lantbrukaren känner sig kontrollerad när en myndighet 

står som avsändare eller är rädda för att de gjort något fel och därför valt att inte fylla i 

enkäten (Ahtiainen et al, 1997). 

Det var väldigt olika hur väl respondenterna hade fyllt i enkäterna. I vissa fall var allt ifyllt, i 

andra fall var nästan inget ifyllt och i lika många fall var nästintill allt ifyllt. Det kan troligen 

förklaras med, som tidigare nämnts, tidsbrist och svårigheter kring besvarandet av enkätens 

frågor eller att frågorna var svårtolkade. Delen där respondenten skulle fylla i exakt hur 

många av varje djurslag som fanns på verksamheten verkar varit svårast att uppfatta eller 

tyda, på denna fråga finns ett tydligt bortfall av svar. 

Personuppgifter och fastighetsuppgifter har i detta arbete behandlats anonymt för att 

undvika att känsliga uppgifter sprids. Enkäterna är dock en offentlig handling hos kommunen 

som myndighet, och kommer användas för uppföljning och inspektioner av Miljö- och 

hälsoskyddskontoret i Växjö. Analysen av inspektionsrapporter bör inte innehålla fel såvida 

bristerna har bedömts på rättvisa grunder vid tillsynen och att inga räknefel har gjorts under 

sammanställningen. 

Trots att övergödningen av våra sjöar och vattendrag har minskat med hjälp av utsatta 

styrmedel och åtgärder, sker fortfarande fosforläckagen från lantbruken. Lantbruken och 

trafiken är de källor till näringsläckage som bidrar mest och det är rimligtvis inom dessa 

områden som fler åtgärder behövs (Fölster et al, 2007). 

Resultaten från den litterära fördjupningen, enkätundersökningen och de sammanställda 

inspektionsrapporterna visar på att det behövs mer information till verksamhetsutövare, 
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strängare regler och/eller behov av större tillsyn för att gödsel skall hanteras och lagras på 

ett säkert sätt.  

Det sprids stora mängder stallgödsel och handelsgödsel på Sveriges åkrar. Även då markerna 

är rika på fosfor sprids gödsel för att grödorna ska kunna utnyttja den lösta fosforn som 

gödseln innehåller. Utöver tillsynen av Miljö- och hälsoskyddskontoren, som i de flesta fall 

endast utförs vart sjunde år, sker ingen kontroll av hur mycket gödsel som sprids. 

Jordbruksverkets föreskrift där det anges att man endast får sprida 22 kg fosfor/hektar/år 

(Jordbruksverket, 2013a) är förankrat i lagstiftning men ingen tillräcklig kontroll görs för att 

följa upp efterlevnaden. Dessutom gäller dessa bestämmelser endast för de verksamheter 

som har fler än 10 djurenheter. Markprover bör tas i större omfattning och 

verksamhetsutövare borde få mer hjälp så att uträkningar kan ske om hur många hektar som 

behövs för att sprida ett visst antal djurenheters gödsel. 

Det finns mycket forskning kring ämnet Övergödning men frågan är ifall den verkligen når ut 

till de som verkligen bidrar till problemet. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor är den 

myndighet tillsammans med Länsstyrelsen som flest lantbrukare kommer i kontakt med och 

de har ett stort ansvar i att informera kring miljöproblem som kan uppkomma från 

verksamheter. Små brister på lagringsanordningar för gödsel kan vara svåra för 

verksamhetsutövaren att upptäcka, men något behöver göras för att belysa problemen som 

kan uppkomma vid bristfällig hantering av gödsel. 

Det är förbjudet att sprida gödsel på vintern, i vissa känsliga områden är det förbjudet redan 

från och med 1 oktober. På hösten finns det, på grund av Sveriges klimat, större risk för 

urlakning och ytavrinning eftersom markerna ofta är vattenmättade eller frusna. Trots detta 

visar enkätundersökningen att många ändå väljer att sprida sin gödsel under just hösten. 

Detta görs i de flesta fall för att ge näring inför höstsådd för åkrar med vintergrödor. I ett 

liknande enkätutskick i Stenungssunds kommun visar resultatet på att 27 % av 

respondenterna väljer att sprida sin gödsel på hösten (Zeffer, 2010). 

De svenska miljökvalitetsnormerna för vatten och miljömålen som omfattar övergödning 

kommer inte enligt några beräkningar kunna nås i Sverige inom utsatta tidsramar. 

Miljömålen ”Ingen övergödning” och ”Bara naturlig försurning” har trots det en positiv 

utveckling vilket bland annat betyder att utvecklingen i miljön är positiv, medan det för 
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”Levande sjöar och vattendrag” inte går att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön 

(Miljömål, 2014). Det bör på grund av detta diskuteras huruvida målen var för högt satta 

eller om fler insatser och ytterligare resurser bör gå till åtgärder. 

61 %, 322 st., av respondenterna i enkätundersökningen uppgav att djurhållning finns på 

fastigheten men utav dessa är det dock 25 st. som uppgett att de saknar lagringsplats för 

gödsel. Dessa objekt behöver därför, om ingen inspektion gjorts nyligen, inspekteras för att 

utreda ifall gödslet hanteras på ett säkert sätt. På samma fråga har ett antal av 

respondenterna svarat att gödsellagring finns och förtydligat med exempelvis Marken eller 

Skogen. Marken är ingen säker lagringsplats om inte stallgödslet läggs i stuka och det är 

endast tillåtet att sprida en liten mängd gödsel i skogen men då krävs att extra försiktighet 

tas och att det sprids på ett stort område. Utifrån tabell 2 kan det beräknas att om gödslet 

från en diko eller amko skulle läggas direkt på marken utan lagringsanordning under ett år, 

kan 12 kg fosfor läcka ut (Jordbruksverket, 2013a). Oftast är så inte fallet eftersom gödselns 

totala fosforinnehåll sällan läcker ut, men det är viktig information som måste nå ut till fler 

lantbrukare vilket beskrivs i studien efter enkätutskicket i Stenungssund. I samma studie 

framgick att en tredjedel av respondenterna lägger gödslet direkt på mark (Zeffer, 2010). Att 

lantbrukare tror att de lagrar säkert eller att de inte har någon lagringsanordning för gödsel 

är oroande ur övergödningssynpunkt och visar på att Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

inte följs.  

Utifrån de besvarade enkäterna kan man utläsa att det vanligaste djurslaget bland 

respondenterna är häst. Procentuellt är det också flest hästägare som uppger att de samlar 

upp gödsel vid djurens utevistelse. Frågan kring uppsamling av gödsel är enligt mig väldigt 

intressant då jag vid utformningen av enkäten var osäker på om lantbrukare verkligen skulle 

svara sanningsenligt vid denna typ av känsliga frågor. Till känsliga frågor hör enligt Ahtiainen 

et al (1997) sådana frågor som känns så närgångna, förtroliga eller oberättigade att de 

upplevs obehagliga att besvara. I detta arbetes enkätundersökning var många frågor av 

typen känsliga frågor då vissa tillvägagångssätt är kända som bättre eller sämre ur 

övergödnings- och miljösynpunkt och då en myndighet står som avsändare vilket för 

respondenten kan upplevas som kontrollerande. Frågan kring uppsamling fick dock oväntade 

svar när 156 respondenter angav att de aldrig samlar upp någon gödsel vid djurens 

utevistelse. Som tidigare nämnts är det vid sådana punktutsläpp som stor risk för bidrag till 
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övergödning föreligger eftersom ett litet markområde har mindre möjlighet att binda all 

fosfor jämfört med om fosforn sprids på större arealer. 

Vid sammanställningen av inspektionsrapporter blev resultatet att endast 1 objekt av 54 

saknade lagringsanordning och istället lagrade sin gödsel på marken vilket bedömdes som en 

brist. Däremot fanns det brister på befintliga anordningar som kunde leda till avrinning, t.ex. 

håligheter, felaktig lutning och otillräcklig lagringskapacitet på gödselplatta. Totalt hade 23 

av 54 objekt brister på någon av sina lagringsanordningar. Denna siffra motsvarar att 42,6 % 

av objekten underkänts med brister, alltså nästan hälften. Dessutom visade resultaten på att 

samtliga brister som kunde leda till avrinning fanns på de lantbruk där djurantalet var lågt (1 

till 51 djurenheter). En möjlig orsak till detta kan handla om kostnader. Det ställs högre krav 

enligt Miljöbalkens skälighetsprincip på lantbruk med större omsättning än på de lantbruk 

med endast ett par djur till husbehov eller som hobby. Ett lantbruk med endast ett fåtal djur 

har inte alltid samma ekonomiska möjligheter eller intäkter från verksamheten som ett 

lantbruk med högre omsättning och fler djur. Skälighetsprincipen säger därför att 

skyddsåtgärder ska vidtas i den utsträckning som är rimlig och att nyttan utav åtgärden skall 

vägas mot kostnaderna för att utföra den (Notisum, 1998).  

Detta examensarbete har arbetats fram med Hållbar utveckling som grund då rent vatten är 

en förutsättning för fortsatt liv. Lantbrukens bidrag till övergödning tillsammans med övrig 

mänsklig påverkan får inte äventyra hållbarheten i ekosystem och miljö. Genom 

enkätundersökningen kartlades många nya lantbruk med djurhållning och detta kan 

användas för att en mer omfattande tillsyn kan ske på lantbruksavdelningen i Växjö 

kommun. Den utökade tillsynen kommer inte bara bidra till att brister kan upptäckas utan 

också att fler lantbrukare får information om hur viktig gödselhanteringen är ur 

miljösynpunkt.  
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5. Slutsats 

Resultaten från detta examensarbete visar på att hantering och lagring av gödsel ofta inte 

sker på ett säkert sätt och att det inte funnits tillräckligt med kunskap och drivkraft för 

förändringar. Lantbrukare behöver informeras om vikten av säker gödselhantering och 

kontrolleras i större utsträckning för att undvika osäker gödsellagring såsom exempelvis 

”lagring på mark”. Enkätundersökningen visar på att många lantbrukare sprider gödsel under 

månader då risken för läckage är stor och många hobbydjurhållare inkluderas inte i 

restriktionerna kring den mängd gödsel som får spridas enligt Jordbruksverkets föreskrifter.  

Växjö kommun har inte haft tillräcklig överblick över hur många verksamheter i kommunen 

som bedriver lantbruk, och det kan finnas fler kommuner i Sverige som befinner sig i en 

liknande situation. Enkätundersökningen i detta examensarbete kan hjälpa Växjö kommun 

att få ett bredare tillsynsarbete med fler objekt att inspektera och skulle kunna hjälpa fler 

kommuner att utföra samma sorts datainsamling.  

Sverige når inte upp till Miljömålen och Miljökvalitetsnormerna för vatten, och mer arbete 

krävs för att kunna uppfylla dem. Ökade satsningar och resurser i kombination med mer 

forskning och utveckling behövs för att på ett bättre och effektivare sätt kunna bemöta 

övergödningsproblematiken och därmed öka möjligheterna för att uppnå en god ekologisk 

status. 
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7. Bilagor 

1. Enkät 
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2. Djurenheter 

Med en djurenhet avses 

 en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko) 

 sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. 
Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret. 

 tre övriga nöt, sex månader eller äldre 

 tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor. 

 tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta 
gyltor) 

 en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder 

 tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar 

 100 kaniner 

 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns 

 200 unghöns upp till 16 veckors ålder 

 200 slaktkycklingar 

 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder 

 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder 

 tio får eller getter, sex månader eller äldre 

 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder 

(Jordbruksverket, 2013b). 
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