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Sammanfattning 

För att skapa ett bra skydd för det vatten vi använder till dricksvattenproduktion så 

inrättas det vattenskyddsområden. Dessa är indelade i oftast tre olika zoner, primär, 

sekundär och tertiär zon. Det föreligger störst risk för kontaminering av vattnet i 

den primära zonen. Följaktligen innebär detta att en verksamhet kan bli kraftig 

reglerad eller till och med förbjuden. Inom EU arbetas det efter flertalet direktiv 

såsom; Nitratdirektiv, Ramdirektivet för Vatten och dess dotterdirektiv samt 

direktiv om hållbar bekämpningsmedelsanvändning. Dessa syftar till att bevara och 

förbättra vattnets kvalitet och fokus ligger på de diffusa utsläppen från jordbruket.  

Detta examensarbete handlar om vad för åtgärder EU-länderna Danmark, Tyskland 

och Frankrike arbetar med för att uppnå ett hållbart jordbruk inom 

vattenskyddsområden. Sveriges arbete tas också upp men främst belyses två 

annorlunda arbetsätt i Linköpings och Ljungbys kommun. Examensarbetet är 

baserad på en litteraturstudie och information från nationella myndigheter som 

arbetar med denna fråga. 

I huvudsak är åtgärderna för att minska bekämpningsmedel- och 

nitratkoncentrationer i vatten väldigt lika mellan de olika EU-länderna. Den största 

anledningen bör vara att länderna omfattas av samma direktiv. Däremot är 

skillnaderna väldigt intressanta då exempelvis frivilliga avtal mellan vattenverk och 

jordbrukare nyttjas i både Danmark och Tyskland. Dessutom följer ersättningen via 

avtalen och för de åtgärder som implementeras i Frankrike vad som kallas för 

consumer-pays-principle. Ett större hållbarhetsperspektiv bejakas där du och jag 

som konsumenter är en del av problemet men också lösningen och tillsammans kan 

vi bidra med goda sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer både för oss själva 

och jordbrukaren. 

 

 

 



Abstract 

To guarantee protection of our drinking water, water catchment protections are 

established. These are divided into three different zones and in the first zone it is 

most likely that an activity, such as agriculture, will contaminate the water resource. 

Hence the activities are strongly regulated or banned. The EU communion is 

working towards a sustained water quality through several directives; Nitrate 

Directive, Waterframwork directives and Sustainable use of pesticide directive. The 

main purpose is to regulate the diffuse pollution from agriculture. 

This thesis is about how Denmark, Germany and France are working towards a 

sustainable agriculture within water protection areas. Sweden is also discussed but 

mainly about two different methods applied in Linköpings and Ljungbys 

municipalties. 

How the different countries work is mainly the same due to the directives. However, 

there are some interesting water management methods to observe such as 

voluntary agreements between water companies and farmers. Moreover, the 

sustainability perspective is approached in a larger scale where you and I as 

consumers also contribute via consumer-pays-principle. Therefore, we are, by our 

demand for water, the problem but also the solution and together we can contribute 

with good social, economic and ecological conditions for ourselves and the farmer. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problemställning 
I Sverige inrättas vattenskyddsområden (VSO) för de yt- och grundvattentäkter som 

används till dricksvattenförsörjning. I många fall kan det berörda området för 

vattenskydd inkludera en jordbruksverksamhet, vars verksamhet kan påverkas. 

Detta innebär att mindre eller större delen av verksamheten kan bli ålagd med 

förbud och/eller föreskrifter. Graden av påverkan, det vill säga, inskränkningen 

beror på hur verksamheten är utsträckt i förhållande till vattenskyddsområdets tre 

zoner och jordbrukaren har rätt till ersättning om konsekvensen blir att 

markanvändningen försvåras. I Halmstad kommun, Hallands län, finns ett 

vattenskyddsområde som kallas för Dettan och i dagsläget eftersöks idéer och 

förslag på åtgärder för att ge bättre förutsättningar för jordbruket inom det VSOt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga exempel på åtgärder, från EU-

länderna Danmark, Tyskland, Frankrike och Sverige, som dels utgör ett skydd från 

diffusa utsläpp från jordbruket till vattnet och dels främja ett hållbart jordbruk inom 

vattenskyddsområde. För att sedan diskutera möjligheterna att implementera dessa 

inom Sverige och specifikt inom Dettans VSO. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka åtgärder används i Danmark, Tyskland och Frankrike? 

o Och finns det åtgärder som inte används i Sverige? 

 Finns det åtgärder som främjar ett hållbart jordbruk även i Sverige som kan 

tillämpas inom Dettans VSO? 

 Hur hanteras ersättningsfrågan i länderna? 
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 Om det finns åtgärder från de andra EU-länderna som tillfredsställer syftet, 

kan vi implementera dessa i Sverige? 

 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet avgränsas till föroreningarna nitrater och bekämpningsmedel 

eftersom de anses vara de viktigaste diffusa utsläppen från jordbruket. Dessutom 

behandlas endast åtgärder som har implementerats på jordbruket som bedrivs 

inom vattenskyddsområden. De länder som bejakas i rapporten är slumpmässigt 

valda. 

 

1.5 Metod 

Metoden bestod utav en litteraturstudie där information om vattenskyddsarbete 

och åtgärder inom jordbruket för länderna Sverige, Danmark, Tyskland och 

Frankrike söktes från nationella miljöskyddsorganisationer. Dessutom söktes det 

information inom de slumpmässigt valda regionerna Östergötlands och Kronobergs 

län (Sverige), Aarhus kommun (Danmark), Seine-Normandie (Frankrike) och 

Bayern (Tyskland). Databaserna Web of science core collection och Science direct 

användes för att söka efter relevant information med sökorden: Sustainable 

agriculture, water management, agri-enviromental, water protection. 

 

1.6 Definition 
I rapporten används ordet “bekämpningsmedel”. Vad som avses är 

växtskyddsmedel och biocidprodukter i enlighet med definitionen i direktivet 

91/414/EEG, artikel 2. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Hållbart jordbruk 
Hållbarhet definieras såsom att behovet kan uppnås utan att riskera att framtida 

generationer inte kommer kunna uppnå sitt behov. Konkret innebär hållbarhet att 

vi ska förvalta de sociala, ekonomiska och ekologiska faktorerna (ASI, 2014). Ett 

hållbart jordbruk kan förklaras som “effektiv produktion av säkra produkter med 

god kvalitet på ett sätt som skyddar och förbättrar det ekologiska samt det sociala 

och ekonomiska för jordbrukaren”, se tabell 1 (SAIP, 2010). 

 

Tabell 1. Viktiga aspekter inom hållbart jordbruk 
Sociala Ekonomiska Ekologiska 

God kvalitet och säkra produkter Lönsamhet Jord, vatten och luft 

Sociala och ekonomiska Avkastning Biodiversitet 

förhållanden  Energi 

 källa SAIP, 2010 

 

 

2.2 Vattenskyddsarbetet i Europa 
För alla EU-länder finns det direktiv som ska införlivas i den nationella 

lagstiftningen. De som presenteras nedan är de som berör vatten. 

 

2.2.1 Nitratdirektiv, 91/676/EEG 
Nitratdirektivet trädde i kraft 1993 och innebär att medlemsländerna ska skydda 

sitt vatten från förorening av nitrater som orsakas av jordbruksverksamhet. 

Uppfyllande av syftet ska ske genom olika minikrav som exempelvis god 

jordbrukssed utefter de givna förhållandena i varje land.  Dessutom ska 

nitratkänsliga områden identifieras och för varje områden ska ett åtgärdsprogram 

upprättas för att minska nitratföroreningen av vatten samt åtgärder för framtida 

skydd av vattnet (91/676/EEG). 



 

4 
 

 

2.2.2 Ramdirektivet för vatten, 2000/60/EG 
Ramdirektivet för vatten (WFD) infördes inom EU år 2000 vars syfte var att skapa 

ett regelverk för Europas vattenpolitik (Vattenmyndigheten, 2014) Ramdirektivet 

har inte bara ett mål utan fler såsom minskad förorening av vatten samt främja en 

hållbar vattenanvändning. Vattenförvaltningen sker administrativt av respektive 

vattenmyndighet inom varje avrinningsområde i sexårsperioder och alla 

vattenförekomster inom EU ska uppnå god status med avseende på kvantitet och 

kvalitet (2000/60/EG), se kapitel 2.2.3 för kvalitetsnormer. En vattenförekomst är 

antingen ett yt- eller grundvattenområde som förser mer än 50 personer eller från 

vilket det produceras mer än 10 m3 dricksvatten per dag. Dessa vattenförekomster 

ska vara registrerade och belagda med en säkerhetszon, ett vattenskyddsområde 

(VSO), med olika zoner för ett garanterat skydd av vatten. I svensk lagstiftning 

införlivades ramdirektivet år 2004 med förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvalitet på vattenmiljön (Naturvårdsverket, 2011). 

 

Zonindelning inom vattenskyddsområde 
De EU-länder som tagits med i rapporten har ett förhållandevis väldigt likt system 

vad gäller zonindelning inom VSO. Sverige, Tyskland och Frankrike applicerar en 

tre-zonindelning i VSO medan Danmark applicerar det i vad som kallas för ett 

boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), se kapitel 3.2.2.2; 

 

 Den primära zonen innebär totalförbud för användning av 

bekämpningsmedel och gödsel.  

 Den sekundära zonen inbegriper föreskrifter på bekämpningsmedel och 

gödsel för verksamheten.  

 Den tertiära zonen kan även tillämpas så till vidare det ger ett ytterligare 

skydd för vattenkvaliteten. Inbegriper föreskrifter såsom i den sekundära 

zonen. 
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 I många fall är det tillräckligt med två zoner för att skapa ett tillfredställande 

vattenskydd. Inom den primära zonen föreligger högst risk för kontaminering av 

vattnet, vilket minskar i respektive ordning och således innebär olika grad av 

inskränkning (Naturvårdsverket, 2011; Naturstyrelsen, 2011 

; Ministère des affaires sociales et de la santé, 2008; Barataud et al, 2014).  

 

2.2.3 Dotterdirektiv, 2006/118/EG 
WFD kompletterades 2007 med ett dotterdirektiv för grundvatten. Syftet är att 

hindra och reglera förorening av grundvatten genom bestämda kvalitetsnormer för 

nitrater och bekämpningsmedel inom EU. De kvalitetsnormer som ges och 

definierar om vattnet har god kemisk status eller inte är (2006/118/EG): 

 

Tabell 2. Miljökvalitetsnormer från 2006/118/EG 

Förorenande ämne kvalitetsnorm 

Nitrater 50mg/l 

Bekämpningsmedel 0,1µg/l 

Totala mängden bekämpningsmedel 0,5µg/l 

Källa: 2006/118/EG bilaga 1 

 

2.2.4 Direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel, 2009/128/EG 
Detta direktiv trädde i kraft i november 2009 och varje EU-land ska ta fram en 

nationell handlingsplan för införandet. I direktivets 14e artikel förespråkas 

integrerat växtskydd (IPM), vilket kan definieras genom att förebygga problem med 

bl a ogräs, endast behovsinriktad besprutning och generera en bättre ekonomi 

(Jordbruksverket, 2014). Dessutom finns det åtta principer enligt direktivet: 

 

 God växtföljd som en metod att förebygga problem 

 Följa och bevaka ogräs- och skadegörares utveckling på fälten 
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 Bedöm bekämpningsbehovet med tillgängliga hjälpmedel och utför åtgärden 

i fält baserat på fältövervakning 

 Undvika kemisk bekämpning då det är möjligt 

 Effektivaste och miljövänligaste produkterna ska användas för kemisk 

bekämpning 

 Dosen ska anpassas till den givna situationen 

 Tänka på resistensrisken vid val av bekämpningsmedel 

 Utför en bedömning om bekämpningen har gett god effekt 

 

varav flertalet Sverige redan uppfyller men det krävs mer kunskap inom 

bekämpningsstrategier och -trösklar för effektivisering av kemisk 

bekämpningsmedelsanvändandet (Jordbruksverket, 2014). Enligt de nationella 

handlingsplanerna för varje land är den gemensamma utgångspunkten att 

implementera IPM, främja ekologiskt jordbruk och rådgivning men framförallt att 

åtgärder inrättas för de områden som klassas som känsliga, det vill säga, 

vattentäkter för dricksvattenproduktion (BMEL, 2013; Landsbygdsdepartementet, 

2013; Ministère de l’agriculture et de la pêche, 2008; The Danish Government, 

2013) 

 

2.3 Svenska miljömål 

I Sverige utgår miljöarbetet efter 16 miljömål. De miljömål som berör detta 

examensarbete är ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Giftfri miljö“, ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Ett rikt odlingslandskap” och nedan ges en översikt för respektive 

miljömål. 
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2.3.1 Grundvatten av god kvalitet 

Enligt detta miljömål ska grundvattnet kunna användas till dricksvattenförsörjning 

utan att utgöra en hälsorisk eller bidra till en nedgradering av den omgivande 

livsmiljön. Preciseringarna för miljömålet nämner bl a att grundvattnet ska ha en 

god kemisk status och med hjälp av VSO kan den bevaras eller förbättras 

(Naturvårdsverket, 2014 a, 2014 b). 

 

 

2.3.2 Levande sjöar och vattendrag 

Definitionen av miljömålet säger bl a att sjöar och vattendrag ska ha en ekologisk 

hållbarhet. Exempel på precisering är att det ska vara en god ekologiskt och kemisk 

status samt att ytvattentäkter ska vara av god kvalitet. För att se om målet uppfylls 

bejakas bl a indikatorer såsom areal av fånggrödor och skyddszoner för minskat 

läckage av både nitrat och fosfor samt växtskyddsmedel med avseende på dess 

risker och användande (Naturvårdsverket, 2014 c, 2014 d). 

 

 

2.3.3 Giftfri miljö 

Miljömålet handlar sammanfattningsvis om att ämnen som vi har skapat eller 

utvunnit inte ska utgöra en hälsorisk eller hota den biologiska mångfalden. För att 

utvärdera om målet uppfylls används flertalet indikatorer såsom ekologiskt odling 

där ambitionen är 20 % ekologiskt odling av hela Sveriges jordbruksmark. Andra 

indikatorer är exempelvis användandet av växtskyddsmedel och dess halt i 

ytvattnen. Vad gäller växtskyddsmedel ligger beroendet av det i 

livsmedelsproduktionen som ett hinder och en betydande minskning antas utgöras 

av alternativ till kemisk bekämpning inom ett längre tidsperspektiv 

(Naturvårdsverket, 2014 e, 2014 f, 2014 g, 2014 h). 
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2.3.4 Ett rikt odlingslandskap 

Det fjärde miljömålet handlar bl a om att livsmedelsproduktionen ska skyddas 

genom bevarandet av odlingslandskap och jordbruksmark. Med andra ord, det ska 

finnas en möjlighet till att driva ett rationellt och hållbart jordbruk som dessutom är 

konkurrenskraftigt. De indikatorer som berörs är växtskyddsmedel och ekologisk 

odlings precis som i Giftfri miljö men även åkermark bejakas där det tillsynes sker 

en minskning som till stor del är orsakad av samhällsutvecklingen 

(Naturvårdsverket, 2014 i, 2014 j). 
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3 Resultat 
 

3.1 Sverige 

I en studie av Lindström et al (2013) utfördes en sammanställningen över 

bekämpningsmedelshalter i både yt- och grundvatten i Sverige utifrån fyra 

typområden för svensk jordbruksmark. Dessa är med respektive beteckning 

Västergötland O 18, Östergötland E 21, Halland N 34 och Skåne M42. Resultatet för 

ytvattnet inkluderar även Skivarpsån och Vege å i Skåne. I 60 % av de prover som 

togs för ytvatten var det en eller fler som överskred sitt riktvärde, med andra ord, 

den högsta halten det inte förväntas en negativ påverkan på 

vattenlevandeorganismer.  

Med avseende på bekämpningsmedelshalterna i grundvatten från de fyra 

typområdena var det i Halland, Skåne och Västergötland som fynd gjordes. Däremot 

överstegs inte den tillåtna halten på 0,1µg/l för några av de bekämpningsmedel som 

detekterades (Lindström et al, 2013). Exempelvis i Hallands län inom Harplinge-

Dettan detekterades år 2010 ett enda bekämpningsmedel som hade en halt på 

0,01µg/l (Löfgren & Tollebäck, 2012). 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tillsammans med Havs och vatten 

myndigheten (HaV) har som uppdrag att följa trenderna för nitrathalterna i Sverige. 

Underlaget till undersökningen tas från 240 provpunkter runtomkring i Sverige och 

halterna har inte varierat i någon större grad mellan åren 2007-12. Generellt har 

Sverige en mycket låg nitrathalt då 78 % (Se figur 1) av provpunkterna har en halt 

under 2mg/l. De områden som visar en högre halt är jordbruksområden främst i 

Hallands och Skånes län med undantag för Östergötlands län som trots ett 

omfattande jordbruk har en mycket låg nitrathalt (Havs och vatten myndigheten, 

2014). 
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Figur 1. Nitrathalter i Sverige 2012

 

Källa: HaV, 2014. Dataunderlag till karta som visar tillståndsklasser för nitrat i grundvatten år 2012 

3.1.1 Vattenskyddsområde 
Enligt miljöbalken 7 kap 21-22§§ är det länsstyrelsen eller kommunen som får 

inrätta ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. Dessa förskrifter 

handlar om inskränkning över pågående markanvändning såsom jordbruk (SFS 

1998:808). Däremot förslås en lagändring av 7 kap 21§ för att Sveriges lagstiftning 

ska efterleva EU:s direktiv 2009/128/EG. Denna ändring kommer ställa krav på att 

länsstyrelse eller kommun ska inrätta ett vattenskyddsområde för de 

vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten medan inget krav ställs 

för de som kan komma att användas i framtiden. Lagändringen ska i sådant fall 

trädda i kraft 2019 för att underlätta arbetet för berörda myndigheter 

(Miljödepartementet, 2013). 

 

Vad gäller ersättningsfrågan vid inskränkning inom VSO kan verksamhetsutövaren 

vara berättigad till sådan enligt miljöbalken 31 kap 5§. Under förutsättning, gällande 

exempelvis växtskyddsmedel, att regleringen inte sker enligt den generella 

tillståndsplikten 14§ i Naturvårdsverkets föreskrifter. Om den däremot regleras 

enligt vattenskyddsföreskrifterna 7kap 22§ ges rätt till prövning av ersättning enligt 
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miljöbalken (Miljödepartementet, 2013) I dessa fall är det kommunen som betalar 

och inte vattenkonsumenten. VA-avgiften är uppdelad som brukningsavgift och 

anläggningsavgift där den förra innebär priset på vattnet som konsumeras medan 

den senare innebär kostnader för underhåll och drift av VA-anläggningen (SFS 

2006:412).  

 

3.1.2 Tillståndsbeslut inom vattenskyddsområde 
Vid tillståndgivande för användning av bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområden används riskbedömningsverktyget MACRO-DB.  Verktyget är 

utformat av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med 

Kompetenscentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) (Gönczi et al. 2013). 

Syftet med MACRO-DB är att beräkna preparatets utlakning till vattnet, vilket beror 

på faktorer som substansens egenskaper, markegenskaper ex. genomsläpplighet, 

grundvattnets djup, klimat samt hur och när preparatet används. Data för dessa 

faktorer ges och resultat beräknas utifrån ett värsta-scenario förhållande (Miljö- och 

byggförvaltningen, Ljungby Kommun, 2012). 

 

3.1.3 Ljungby kommun, Kronobergs län 
Vattenskyddsområdet Ljungby-Össlöv förser 16000 invånare med dricksvatten och i 

dagsläget är vattenkvaliteten inte påverkat av bekämpningsmedel men däremot 

nitrat (Miljö- och byggförvaltningen, Ljungby Kommun, 2012). Som många andra 

kommuner i Sverige använder Ljungby MACRO-DB vid tillståndgivande för 

användning av bekämpningsmedel.  I många fall använder kommunen uppgifter om 

jordarter i området från SGU så till vidare jordbrukaren inte frivilligt anlitar en 

konsult som tar jordartsprover på den specifika platsen för analys i MACRO-DB 

(Miljö- och byggförvaltningen, Ljungby Kommun, 2012). 

 

I Ljungby-Össlöv har jordbrukare, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), miljö- och 

byggnadsnämnden, tjänstemän från kommunen samt hushållningssällskapet (Hush) 

arbetat tillsammans och fört en dialog för att skapa en gemensam utgångspunkt 
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med syfte till att värna om vattenkvaliteten och jordbrukets hållbarhet. Resultatet 

blev att jordbrukaren anlitade konsulter från Hush för att ta fram underlag för 

tillståndsansökan av bekämpningsmedel. Underlaget baserades på jordartsprover 

för det faktiska förhållandet på deras mark (Persson, 2014). Således ges en bättre 

kunskap om markprofilen och efter analysen i MACRO-DB kunde fler tillstånd 

beviljas. Dessutom åtog sig en jordbrukare att anpassa sin odling efter det 

bekämpningsmedel som blev godkänt i analysverktyget (Miljö- och byggnämnden, 

Ljungby kommun, 2011).  

 

3.1.4 Linköping kommun, Östergötlands län 
Linköpings kommun har flera vattentäkter de producerar dricksvatten från. Ljung 

är ett vattenskyddsområde från vilket det produceras 30 000 m3 dricksvatten per 

dag. År 2005 beslutade länsstyrelsen att detta vattenskyddsområde skulle inrättas 

och det medförde ett stort motstånd från jordbrukare då den primära zonen skulle 

sträcka sig 300m uppåt land och längs vattendrag. Året därpå efter samråd med LRF 

och representanter för jordbrukarna och kommunens vattenverk, Tekniska Verken 

minskades den primära zonen till 50m uppåt land och runt vattenområdet då 

provtagningar påvisade ingen urlakning till vattnet. Dessutom fastslogs ett 

samarbetsavtal med hållpunkter för jordbrukarna och Tekniska Verken med syftet 

att fortsätta dialogen även efter inrättandet av vattenskyddsområdet, se tabell 3 

(Tekniska Verken, 2013). De skyddsföreskrifter som ges för vattenskyddsområdet 

refererar till att jordbrukaren ska vid hantering av gödsel följa jordbruksverkets 

föreskrifter om miljöhänsyn samt vid hantering av bekämpningsmedel följa 

naturvårdsverkets föreskrifter om tillståndsplikt vid yrkesmässighantering 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2005) 
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Tabell 3. Samarbetsavtalets hållpunkter för parterna jordbrukare och Tekniska 

Verken 
Parter Hållpunkter 

Jordbrukare Iaktta 

försiktighet, 

behörighet och 

hantering 

Lämna uppgifter 

om använda 

bekämpningsmedel 

Rapportera 

händelser 

Tekniska verken Planera årliga 

möten 

Upprätta 

kontrollprogram 

Genomföra 

provtagning 

Källa: Tekniska Verken, 2013 
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3.2 Danmark  

Danmark producerar ca 97 % av sitt dricksvatten från grundvattentäkter (GEUS, 

2010) och förbrukningen under 2011 var 63,75 m3 vatten per person och år 

(DANVA, 2012).  De allmänna vattenverken producerar dricksvatten till minst 10 

hushåll och som mest upptill flera hundra tusen som totalt motsvarar 97 % av 

befolkning. De övriga 3 % får sitt dricksvatten från de ca 50 000 privata vattenverk 

som producerar dricksvatten till mindre än 10 hushåll per verk (Naturstyrelsen, 

2014 a). Varje år stängs mellan 25 och 150 upptagsbrunnar pga för höga halter av 

bekämpningsmedel och nitrat. År 2008 detekterades bekämpningsmedel i 40 % av 

provbrunnarna, som var representativa för landets vattenkvalitet i enlighet med 

European Environment Agencys undersökningsprogram, varav 11 % hade en 

koncentration över det tillåtna värdet på 0,1 µg/l. Avseende nitratkoncentrationen 

var det 17 % av provbrunnarna som hade en halt över 50 mg/l (EEA, 2014 a) 

 

3.2.1 Green Growth Agreement 
2009 beslutades ett nationellt handlingsprogram, Green Growth Agreement (GGA), 

och syftet med detta var att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart jordbruk. 

Vid utförandet tillämpas bl a bästa möjliga teknik och typ av odling, 

marknadsstrategier för att med de bästa förutsättningarna kunna samspela miljön 

med jordbruket. Som exempel på åtgärder för detta ska mer fånggrödor odlas, 

inrätta en 25 m buffertzon utan kultivering och fritt från gödsel och 

bekämpningsmedel. Därutöver ska ekologiska odlingar främjas och förbättra 

marknaden bl a genom bättre export av ekologiska grödor (Miljøministeriet, 2012). 
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3.2.2 Grundvattenskydd – Generellt och konkret 

Generellt vattenskydd 
Grundvattenskyddet i Danmark kan kategoriseras i två olika typer; ett generellt och 

ett konkret skydd. Gemensamt mellan dessa två typer är att de bland annat omfattas 

av de nationella vattenplanerna, pesticidhandlingsplaner och ett så kallat 

harmonikrav för att sprida gödsel. Harmonikravet innebär att gödsel ska spridas på 

en area i förhållande till antalet djur (Naturstyrelsen, 2014 b). Dessutom tillämpas 

den 25 m buffertzon, som beslutades i och med GGA, runt vattenbrunnar för att 

förhindra en tratteffekt. Det innebär om en jordbruksverksamhet brukar marken i 

närheten av en sådan brunn, ökar risken för läckage av nitrater och 

bekämpningsmedel eftersom grundvatten har ett högre flöde mot upptagsbrunnen 

(Naturstyrelsen, 2014 c). 

 

Konkret vattenskydd 
Gällande det konkreta vattenskyddet så kartlägger Naturstyrelsen 

grundvattenområden och tar beslut om det behövs extra insatser för att främja god 

vattenkvalitet och -kvantitet. Därefter tar berörd kommun över ansvaret för att 

skapa enligt lag en handlingsplan för området (Naturstyrelsen, 2014 b) 

 

I kommunens handlingsplan ska det bland annat ingå uppgifter över området och 

vad för typ av åtgärder som ska tillämpas. Dessutom ska anvisningar ges för 

tillstånd och beslut av vattenskyddande karaktär (BEK nr 1319, 2011). De åtgärder 

som beslutas kan genomföras via frivilliga odlingsavtal. Riktlinjerna för ett avtal har 

tagits fram genom ett samarbete mellan vattenverks- och jordbruksorganisationen, 

se tabell 4. Varje avtal ska utformas efter det specifika förhållandet inom området 

(Bliksted T. et al, 2003). Om ett frivilligt avtal inte upprättas kan den danska 

motsvarigheten till länsstyrelsen och kommun besluta om föreskrifter och således 

inskränkning för garantera ett vattenskydd (LBK nr 879, 2010)  
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Enligt Miljøbeskyttelseloven 24§ kan en kommun inrätta ett boringsnært 

beskyttelsesområde (BNBO) i de områden som inte har en handlingsplan eller där 

handlingsplanens åtgärder inte ses som tillräckliga för att skydda en 

vattenförekomst. Ett BNBO innebär ett ökat skydd mot förorening av grundvattnet i 

de områden som vattenverk har sina upptagsbrunnar för dricksvattenproduktion. 

För att kommunen ska kunna inrätta ett BNBO krävs utförliga utvärderingar över 

områdets geologiska och hydrologiska förhållande för att styrka behovet 

(Naturstyrelsen, 2011). Således har även kommunen rätt till förläggande och/eller 

förbud inom BNBOs zoner som kan ligga till grund för ersättning. Markägaren kan 

söka ersättning av kommunen som i sin tur betalas av vattenkonsumenterna för det 

specifika området (Naturstyrelsen, 2014 d). 

 

3.2.3 Frivilliga odlingsavtal 
Villkoren för avtalet är indelat i kvävereduktion, bekämpningsmedelreduktion eller 

en kombination av dem båda. Vad som gäller i varje specifikt avtal beror på 

grundvattnets kemiska status eller om det föreligger en risk för försämring av den. 

Se tabell 5 för exempel på åtgärder beroende på vilket villkor som tillämpas i avtalet 

(DANVA, 2014) 
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Tabell 4. Exempel på åtgärder  
Villkor Exempel på åtgärd 

Kvävereduktion 40 % minskad kvävetillförsel i förhållande till vad som är 

ekonomisk optimalt 

Gräsbevuxen jordbruksmark under hösten(1) 

Konvertera jordbruksmark till permanent betesmark 

med reducerat(2) eller ingen kvävetillförsel  

Bekämpningsmedels- 

reduktion 

Odling utan bekämpningsmedel med 

mekaniskbekämpning(3) 

En del av jordbruksarealen konverteras till gräsmark 

under avtalstiden. 

Använda bekämpningsmedel endast vid behov(4) för att 

undvika stor förlust av gröda 

 Konvertera till ekologisk odling 

Kombination(5) Kombination av 40 % minskad kvävetillförsel i 

förhållande till vad som är ekonomisk optimalt och  

odling utan bekämpningsmedel med 

mekaniskbekämpning 

Källa: DANVA, 2014 

(1)Maximalt 80kg kväve per ha 

(2)Gräset ska sås senast 1 augusti 

(3)I avtalet kan dispens ges för bekämpningsmedel om mekaniskbearbetning inte är tillräcklig 

(4)Behovet fastställs av en jordbruksekonom  

(5)Enda möjliga kombinationen 

 

 

Avtalen omfattas även av en ekonomisk ersättning som beror bl a på avtalets längd, 

vilket villkor som tillämpas men även den ekonomiska förlusten, gällande 

avkastning, vid implementering av en viss åtgärd (DANVA, 2014) 
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3.2.4 Århus kommun 

Det kommunala Aarhus vand, som är ett allmänt vattenverk, samarbetar med tre 

privata vattenverk; Hørslev, Ask store och Ormslev för att dels förse invånarna med 

vatten, dels för ett bättre grundvattenskydd (Aarhusvand, 2014 a). Aarhus vand har 

upprättat frivilliga odlingsavtal för ett område över 1000ha som innebär att 

jordbruket ska ske utan bekämpningsmedelsanvändning (Aarhusvand, 2014 b). 

 

Dessutom har kommunfullmäktige beslutat i handlingsplanen, gällande tre områden 

där grundvattnet kräver ett skydd, att vattenverket ska sluta frivilliga avtal med 

verksamhetsutövaren som brukar marken på ett sådant sätt som innebär en risk för 

kvaliteten. Om ett avtal inte tecknas kan kommunen kräva att åtgärder vidtas som 

är till fördel för grundvattnets kvalitet (Aarhusvand, 2014 b). 

 

Både frivilligt avtal och kommunens krav innebär ersättning i förhållande till 

minskad avkastning. Som tidigare nämnt läggs ersättning på bekostnad av de som 

konsumera vattnet och för en familj i Århus kostar det inte mer än ca 75 kronor om 

året (Aarhusvand, 2014 b).  
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3.3 Frankrike  

I Frankrike producerades det år 2007 totalt ca 5.8 miljarder m3 dricksvatten, vilket 

motsvarar ungefär 100 m3 per invånare.  Den totala produktionen motsvarar 47 % 

respektive 63 % från yt- och grundvattentäkter. Gällande nitrat och 

bekämpningsmedelshalterna var det endast 6 % av antalet vattenverk som hade en 

ingående nitrathalt över 50 mg/l och det var 4 % som hade 

bekämpningsmedelhalter över 0,5 µg/l (EEA, 2014 b). 

 

3.3.1 Nationellt vattenskydd 
Det nationellt grundläggande skyddet av vatten som anges i den franska miljöbalken 

(code de l’environnement) är lagen om vatten och vattenmiljöer (LEMA) varav en av 

de huvudsakliga punkterna är att utveckla verktyg för att effektivt hantera diffusa 

utsläpp. LEMA integrerar tidigare vattenlagar som gav upphov till översiktsplan och 

vattenförvaltning (SDAGE) samt markanvändning och vattenförvaltning (SAGE) 

tillsammans med EU:s WFD för att förstärka och förenkla dels det administrativa, 

dels det praktiska utförandet av ett vattenskyddsarbete (Eaufrance, 2014). 

 

SDAGE och SAGE 
För varje avrinningsområde i Frankrike upprättas ett SDAGE, med andra ord, en 

handlingsplan för hur utveckling och förvaltning av vattnet ska gå till. Den 

innehåller för varje specifikt område flera miljömål som ska utformas i enlighet med 

WFD och uppfyllas mha beslutade åtgärder (Gest’eau Eaufrance, 2014). För införliva 

de bestämda miljömålen upprättas en SAGE. Ett för varje specifikt delområde för att 

upprätthålla ett hållbart arbete inom vattenförvaltning. Exempelvis kan en SAGE 

innehålla åtgärder såsom  

 

 Utbildning 

 Åtgärder för grundvattenskydd 

 Kontroll av föroreningar 
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De som utför detta är Commission locale de l’eau (CLE), vilken omfattar företrädare 

från bl a lokala myndigheter och markägare. Vid implementering ska SAGE uppfyllas 

eftersom den är lagstadgad (Noël, 2009) 

 

3.3.2 Water-pays-for-water principen 

Finansiering av de åtgärder som ges i SDAGE och SAGE sker genom skatteutdelning. 

I miljölagen regleras dessa skatter och hur utdelningen av dem ska ske och dessa tas 

ut av vattenmyndigheten för respektive avrinningsområde (Code de 

l'environnement, 2014). De som belastas genom skatter är konsumenter och 

förorenare, med andra ord, consumer-pays och polluter-pays principerna. Som 

exempel finns det en skatt på vattenuttaget samt skatt på diffusa utsläpp från 

jordbruket. Skattesatsen är beroende på omfattningen av de åtgärder som måste 

vidtas enligt SDAGE och SAGE (Noël, 2009). Under 2004 låg vattenpriset för 

konsumenten i genomsnitt på 177euro per capita och år varav 14 % var den skatt 

som togs ut (Noël, 2009). Som ett exempel på en åtgärd som finansieras av 

vattenmyndigheten är konvertering av jordbruk till betesmark eller skog (Santé, 

2004). 

 

3.3.3 Seine-Normandie 
Delavrinningsområdet Yerres ligger sydost om Paris i avrinningsområdet Seine-

Normandie. Jordbruket täcker 62 % av den totala ytan i Yerres och 

delavrinningsområdet har klassats som ett nitratkänsligt område enligt 

Nitratdirektivet (CLE, 2011). 
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Reduktion av diffusa utsläpp från jordbruket 
De åtgärder som tillämpas i Yerres för att minska jordbrukets påverkan på 

vattenkvaliteten i hela området men även inom de skyddszoner som finns är att dels 

främja ekologisk odling, dels alternativa jordbruksmetoder med givna riktlinjer från 

landets jordbrukskammare (CLE, 2006). Tillämpa buffertzoner på 5 m längs 

vattendrag som ska vara helt fritt från gödsel och bekämpningsmedel. Dessutom 

erbjuds platsspecifik rådgivning (Eau Seine-Normandie, 2012).  
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3.4 Tyskland  

Tyskland har god tillgång på vatten då det finns tillgängligt ca 2300 m3 vatten per 

capita och år. Landet producerar sitt dricksvatten i huvudsak från 

grundvattentäkter. Däremot varierar tillgången och kvaliteten från olika områden 

då industri och jordbruk kan ha olika spridning. Till 2015 kommer 62 % av 

grundvattentäkterna uppnå god kemisk status medan en del grundvattentäkter inte 

kommer uppnå andra och tredje generationsmålet för åren 2021 och 2027. Orsaken 

anses vara de diffusa utsläppen från jordbruket av nitrater och bekämpningsmedel 

(Wgvw, Gas und Wasser mbH, 2011). Generellt i hela Tyskland är det en 

nedåtgående trend avseende nitratkoncentrationen i grundvattentäkter mellan 

mätperioderna 2004-2006 och 2008-2010. Totalt har 342 provpunkter inom 

grundvattentäkter med jordbruk i området behandlats och i genomsnitt mellan 

mätperioden 2004-2006 hade 23,1 % av dessa en koncentration över 50 mg/l 

jämfört med 22,2 % för mätperioden 2008-2010. Däremot var det en minskning på 

0,9 % av provpunkterna som hade en lägre koncentration (≤ 25 mg/l) mellan 

mätperioderna (BMEL & BUMB, 2012). Den nedåtgående trenden är tydlig i de 

undersökningar som har gjorts för bekämpningsmedelshalter i grundvatten. LAWA 

är den arbetsgrupp som har fått uppdraget att utföra dessa studier i Tyskland och 

utifrån 13024 mätpunkter i landet samt mellan mätperioderna 1990-95 och 2006-

08 har halterna mellan 0,1 till 1,0 µg/l ökat med 4,8 procentenheter och halter över 

1,0 µg/l med 0,3 procentenheter (se tabell 5) (Umweltbundesamt, 2014). 

 

Tabell 5 Procentuella fördelningen i förhållande till bekämpningsmedelshalten 

Mätperiod 1990-95  2006-08  

Under detektionsgränsen  71,7 % 82,6 % 

Halter <=0,1 µg/l 18,6 % 12,8 % 

Halter >0,1 till 1,0 µg/l 8,6 % 3,8 % 

Halter > 1,0 µg/l 1,1 % 0,8 % 

Källa: Umweltbundesamt, 2014 
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3.4.1 Vattenskyddsområden 
Enligt den nationella vattenvårdslagen, Wasser Haushalts Gesetz, får 

förbundsländerna inrätta vattenskyddsområde där delgiven myndighet utför den 

uppgiften. Dessutom kan inrättandet ske på begäran av ett vattenverk enligt 

regelverket. Vad gäller inskränkning kan undantag ges för att undvika restriktioner 

som kan ge en stor konsekvens för den som äger marken under förutsättning att 

syftet med vattenskyddet inte förbises. Om det inte går kan markägaren få 

ersättning (WHG, 31.07.2009).  

 

3.4.2 Frivilliga samarbetsavtal 
I många delar av Tyskland får jordbrukare en lagstadgad ersättning för att använda 

odlingsteknik som främjar kvalitet och kvantitet på vattnet inom skyddade områden 

(Wgvw, Gas und Wasser mbH, 2011). Dessutom samarbetar vattenindustrin med 

jordbruksindustrin via frivilliga avtal som ett led i ett förbättrat vattenskydd. Det 

pris som konsumenten betalar för sitt vatten inkluderar priset för vattenskyddande 

åtgärder och på så sätt kan vattenverket ge kompensation till jordbruket (Wgvw, 

Gas und Wasser mbH, 2011). 

 

 

 

München, Bayern 
I München, Bayern, produceras 80 % av dricksvattnet från grundvattentäkten 

Mangfall Valley. Inom området finns både ett extensivt jordbruk och skog. År 1980 

var bekämpningsmedelshalten på 0.1µg/l och gällande nitratkoncentrationen från 

1980 till 1992 uppmärksammades en ökning av nitratkoncentrationen från 6 mg/l 

till 15 mg/l men trots att halterna fortfarande var tillåtna påbörjades 1991 ett 

långsiktigt förbättringsarbete. Stadtwerke München (SWM) beslutade att vattnet 

från Mangfall Valley ska innehålla en nitratkoncentration på mindre än 10 mg/l utan 

rening samt bekämpningsmedelhalten på 0,1 µg/l som högst. Från 1991 till 2010 
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har nitrathalterna minskat till 8-10 mg/l och bekämpningsmedelshalten under 

detektionsgränsen (Barataud et al, 2014). 

 

Målet med förbättringsarbetet var att främja ekologiskt jordbruk inom det avsatta 

området med hjälp av frivilliga avtal. Processen inleddes genom samtal med 

markägarna tillsammans med ekologiska jordbruksorganisationer för att 

uppmuntra dem till att konvertera sitt jordbruk (Grolleau & McCann, 2012).  De som 

gick över till ekologiskt jordbruk fick en ekonomisk kompensation från kommunen 

samt de som hade över 50 % av sin mark inom området fick kompensation även för 

den mark som var utanför (Barataud et al, 2014).  Den ekonomiska kompensationen 

låg på 285euro/ha/år under den första avtalsperioden på sex år för att sedan 

minska då det tar omkring åtta år för ett ekologiska jordbruk att bli lönsamt. De 

markägare som inte gick med på att förändra sitt jordbruk till ekologisk kunde 

genom att åta sig odlingsteknik som är av fördel för vattenkvalitet erhålla en 

kompensation, ändock mindre. Utöver den ekonomiska kompensationen från 

kommunen kunde de som konverterade till ekologiskt jordbruk även ansöka om 

bidrag från EU. Dessutom hjälpte kommunen till med marknadsföring av de varor 

som producerades samt försåg kommunala skolor, sjukhus och restauranger med 

dem likaså (Barataud et al, 2014). 

 

När den tredje avtalsperioden skulle tecknas år 2010 var det 150 markägare som 

hade ekologiskt jordbruk och området är idag det störst sammanhängande 

ekologiska jordbruket i Tyskland på cirka 3500ha (SWM, 2014).  
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4 Diskussion 

 

Hållbart jordbruk inom vattenskyddsområde 

I huvudsak är åtgärderna för att minska bekämpningsmedel- och 

nitratkoncentrationer i vatten väldigt lika mellan de undersökta länderna. Den 

största anledningen bör vara att länderna omfattas av samma direktiv. Respektive 

landsbygdsdepartement har riktlinjer för användandet av bekämpningsmedel och 

gödsel och varje land har möjligheten att inrätta ett VSO. Däremot finns det 

skillnader i jämförelse mellan Sverige och de andra länderna hur dessa åtgärder 

implementeras och hur ersättningsfrågan hanteras.  

Samtliga länder som tagits med i kartläggningen arbetar idag med att implementera 

direktivet för hållbar bekämpningsmedelsanvändning. Det handlar om att minska 

den kemiska bekämpningen, framförallt inom vattenskyddsområde (VSO). 

Gemensamt har länderna samma utgångspunkt, det vill säga, att bidra med 

platsspecifik rådgivning, implementera Integrerat växtskydd och främja ekologiskt 

jordbruk. Rådgivning koncentrerad på jordbruk inom VSO ser jag som ett 

obligatorium baserat på hållbarhetens tre aspekter, social, ekonomi och ekologiskt. 

Rådgivning ger ett stöd till bättre förutsättningar och fungerar som en trygghet för 

jordbrukaren. 

I Sverige arbetar jordbrukaren till större del redan med integrerat växtskydd. Med 

större kunskaper bl a om när det reella behovet för kemisk bekämpning existerar i 

förhållande till minskad avkastning på skörden, kan det bara bli bättre. Ett 

framgångsrikt arbetssätt med integrerat växtskydd inom VSO där jordbrukaren 

känner sig trygg med mekanisk framför kemisk bekämpning kan, enligt min mening, 

en övergång till ekologiskt jordbruk vara lättare.   

När ett vattenskyddsområde ska upprättas i Danmark måste varje kommun enligt 

lagstiftningen framställa en handlingsplan för vilka åtgärder som ska 

implementeras. Dessutom ska frivilliga odlingsavtal i första hand beslutas mellan 
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vattenverk och jordbrukare som en nyckelmetod för att utföra åtgärderna där 

konsekvensen att inte teckna avtal leder till inskränkning via föreskrifter och/eller 

förbud.   

Att nyttja frivilliga avtal som ett led till att förbättra ett vattenskydd sker även i 

Tyskland. Däremot handlar det om frivilliga samarbetsavtal som kan innebära 

konvertering till ekologiskt jordbruk men även marknadsföring av produkterna från 

avtalsområdet.  

Viljan att gå med på ett frivilligt avtal handlar å ena sidan om förståelse för 

problematiken varför information innan och rådgivning under tiden som avtalet 

gäller är viktigt. Med bättre förståelse kan en person se företeelser, med andra ord, 

en åtgärd från ett annat perspektiv och således bli mer miljömedveten. Med den 

faktakunskap och färdighet som inbegrips i rådgivningen ges en trygghet hos 

jordbrukaren. Därav kan det sociala samspela med det ekologiska. Å andra sidan, 

kan ersättningsfrågan även ha betydelse för viljan att sluta ett avtal och i vissa fall 

vara den avgörande orsaken. Däremot har betydelsen av ett frivilligt avtal oftast 

större verkan för ett vattenskydd än ett vattenskydd i form av lagstiftning då 

jordbrukaren på eget initiativ går med. För att ta München som ett exempel tror jag 

att en konvertering till ekologiskt jordbruk över den nuvarande ytan utan frivilligt 

avtal hade varit en omöjlighet. 

I Frankrike finns det ingen information om frivilliga avtal inom det området som jag 

har undersökt. Däremot syftar de givna åtgärderna till att tillsammans med 

platsspecifik rådgivning förbättra den jordbruksmetod som pågår för att minska 

diffusa utsläpp genom riktlinjer, konvertering till ekologiskt odling eller annan typ 

av mark(betesmark, skog). Detta är vad som förekommer i Sverige där framförallt 

jordbruk inom VSO ska prioriteras gällande rådgivning.  

De två arbetssätten i Linköpings kommun respektive Ljungbys kommun ser jag som 

ett utmärkt exempel på att en dialog mellan berörda parter inom ett VSO kan bilda 

en gemensam förståelse för ämnet samtidigt som en överenskommelse baseras på 
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befintlig fakta och färdighet. I Linköpings kommun bestämdes en minskning av 

primära zonen, vilket utan tvivel gav en fortsatt effektiv produktion jämfört med ett 

större område där bekämpningsmedel och gödsel hade varit förbjudet. Medan i 

Ljungbys kommun resulterade bättre kunskap om riskbedömningsprogrammet 

MACRO-DB och bättre underlag framtaget av Hushållningssällskapet till ett fler 

tillståndsbeslut kunde godkännas. Hänsyn togs till vattenkvalitet i samråd med alla 

berörda parter och fortsatt bruk av marken. Det vill säga, den ekologiska faktor 

kunde bibehållas samtidigt som hänsyn togs till sociala och ekonomiska faktorer.  

Den lagstadgad ersättning pga avsevärt försvårad markanvändning är densamma i 

EU-länderna men det finns vissa skillnader vad gäller VA-avgiften och hur 

ersättning/kompensation ges via de frivilliga avtalen. I Sverige har jordbrukaren 

rätten att ansöka om ersättning enligt Miljöbalken 31 kap 5§ från kommunen under 

förutsättning att vattenskyddsföreskrifterna är skrivna efter 7 kap 22§ Miljöbalken. 

Rätten till ersättning prövas i Miljödomstolen. Skulle en reglering ske enligt 

Naturvårdsverkets föreskrifter förbises den lagstadgade ersättningen och genast 

förkastas likabehandlingsprincipen då det med största sannolikhet regleras olika i 

olika kommuner. Detta är en viktig synpunkt som måste ändras genast då alla ska 

behandlas lika inför lagen och i dagsläget diskuteras en lagändring. 

I Danmark och Tyskland följer ersättning consumer-pays-principle (CPP). Med 

andra ord, för de som konsumerar dricksvatten från ett område som berörs av 

ersättningen erhåller en försumbar höjning på vattenpriset då det kan exempelvis 

handla om 60 danska kronor (ca 75 svenska kronor) per år och familj i Aarhus. 

Detsamma gäller i Frankrike där water-pays-for-water-principle (WPWP) följs som 

en är kombination av CPP och polluter-pays-principle (PPP) där en skatteavgift tas 

ut till vattenmyndigheten som sedan finansierar vattenförvaltning och de åtgärder 

som beslutas enligt SDAGE och SAGE.  Det ska tilläggas att den del av avgiften som 

går till ersättning bör ses som en avgift för vattenskyddande åtgärder. En svensk 

kommun kan inte ge ersättning till en jordbrukare för exempelvis minskad 

avkastning såsom i Danmark eftersom det tolkas som ett understöd. Detta kan 
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endast ges om det regleras i lagen. Enligt den svenska vattentjänstelagen ska 

vattenavgiften endast stå för de nödvändigaste kostnaderna för att driva en VA-

anläggning. I det här sambandet ses inte ersättningen till jordbruksverksamheten 

via en höjning VA-avgiften som en nödvändighet. Däremot kan vattnet som resurs 

och de åtgärder som krävs för att skydda den ses i ett större hållbarhetsperspektiv 

där du och jag som konsumenter är en del av problemet men också lösningen. Med 

andra ord, vi kan genom en avgift för resursen vi gärna vill ha bidra med goda 

sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer både för oss själva och jordbrukaren. 

Därmed ser jag en reglering av vattentjänstelagen som en långsiktig lösning för 

hållbart jordbruk inom vattenskyddsområden. Som i sin tur ger möjlighet till att 

upprätta frivilliga avtal precis som i Danmark och Tyskland. 

Som konsument kan vi även uppmärksamma de produkter som har fått 

certifieringen Svenskt sigill. Den certifieringen är dock inte enbart till för jordbruk 

inom VSO utan det är ett certifikat tillgängligt för alla att ansluta sig till. De 

grundläggande villkoren är bl a att uppfylla rådande lagstiftning som exempelvis i 

ett VSO anges i de föreskrifter kommunen ger. Fördelen med denna certifiering är 

att producenten/företaget tar till sig åtaganden som måste uppfyllas som 

exempelvis skydd av vatten och integrerat växtskydd för ett hållbart jordbruk 

(SKAB, 2014, Svenskt sigill, 2011). För att uppmuntra jordbrukare i VSO att 

certifiera sig inom Svenskt sigill kan kommunerna bidra med avgiftskostnaderna.  

Dettans vattenskyddsområde 

Med de förutsättningar som ges i Sverige kan platsspecifik rådgivning vara det 

alternativ som är både enklast och effektivast utifrån en platsspecifik 

riskbedömning precis som det gjordes i Linköpings kommun. För dessa markägare 

som har vattenskyddsföreskrifter att efterleva bör rådgivningen ha ett klart och 

tydligt mål där det sociala, ekonomiska och ekologiska bejakas. Dessutom kan 

Halmstad Kommun uppmuntra till certifiering inom Svenskt Sigill då detta innebär 
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efterlevnad av lag som rådgivningen underlättar inför samt åtaganden som i högsta 

grad innebär ett hållbart jordbruk.  

  

Miljömål 

De miljömål som berör detta examensarbete är Ett rikt odlingslandskap, 

Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. De tre 

sistnämnda går hand i hand då flera indikatorer samspelar med varandra i en 

positiv riktning som till exempel inrättandet av VSO som i sin tur ger en effekt på 

mängden bekämpningsmedel som används. Däremot påverkas Ett rikt 

odlingslandskap negativt av dem tre då detta miljömål handlar om ett rationellt och 

hållbart jordbruk som är konkurrenskraftigt. Konkurrenskraften blir mindre då de 

som har ett förbud för bekämpningsmedelsanvändning får generellt mindre 

avkastning på sin skörd samtidigt som skyddszoner innebär en minskad odlingsyta. 

Påverkan av denna art är helt beroende av hur marken är fördelad inom ett VSO 

med avseende på dess tre skyddszoner. Som ett alternativ till förbättrad 

konkurrenskraft vore att uppmuntra till certifiering inom Svenskt Sigill som ger ett 

tydligt budskap till konsumenten att jordbruket uppfyller miljölagstiftning och 

miljökrav för ett hållbart jordbruk. 

 

Felkällor 

Under arbetsgången har jag behandlat information från databaser, lagar och 

myndigheters hemsidor. Det har i vissa fall, med undantag från databaser och 

information på danska, inneburit att jag själv har översatt den informationen. Med 

hjälp av närstående som har till viss del mer kunskaper inom både franska och tyska 

än mig själv samt med ordböcker har jag kunnat tyda informationen. Däremot vill 

jag utlysa en reservation för eventuell felöversättning.  
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Den informationen från myndigheter och litteratur kring ämnet som används i 

denna rapport är i högsta grad relevant för sitt syfte. Eftersom EU direktiven är 

grundstenen i myndigheters arbete har den informationen återspeglat respektive 

lands arbete och utveckling utifrån dess egna preferenser. Konsekvensen av detta 

blir att åtgärder är i många fall likartade men varje land är unikt och trots EU 

gemenskapen har det funnits skillnader som har varit värda att belysa som förslag 

till förbättring i Sverige.  Gällande litteraturen och rapportens avgränsning har det 

varit svårigheter med att hitta relevant information. Mycket av litteraturen har 

enbart behandlat åtgärder för ett hållbart jordbruk men inte i relation till 

vattenkvalitet utan kvantitet och då i länder som antingen har eller kommer snart 

att ha brist på vatten. Däremot har den litteratur jag har erhållit varit bra i avseende 

på rapportens syfte och som grund till de förslag jag har angivit. 
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5 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från de åtgärder som framgår och diskussionen ovan i 

rapporten för ett hållbart jordbruk inom ett vattenskyddsområde är 

 

 Att genom dialog höra jordbrukarens åsikter och tankar kring 

bestämmelserna för ett VSO. Där information innan och platsspecifik 

rådgivning efter inrättandet ges som en trygghet och förstärker den 

sociala faktorn 

 

 Att lagstiftning ändras för att garantera rätt till ansökan om ersättning 

enligt Miljöbalken 31 kap 5§.  

 

 Att se över lagstiftningen för att kunna tillämpa CPP för de som 

konsumerar vatten från ett VSO som i Danmark, Tyskland och 

Frankrike. Således behålla den ekonomiska faktorn genom en 

kompensation för den minskade avkastningen som kan uppstå vid 

tillämpning av vattenskyddande åtgärd. 

 

 Med ovanstående punkter se över möjligheten för att bilda frivilliga 

avtal, antingen odlings- eller samarbetsavtal. Där jordbrukarens egna 

initiativ och miljömedvetenhet är en viktig del i ett framgångsrikt 

vattenskydd.  
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6 Vidare studier 

Som förslag på vidare studier skulle det vara intressant att se fördelningen av 

antalet frivilliga avtal inom EU samt hur dessa finansieras och på vilka grunder dem 

är baserade för att kunna applicera det under svenska förhållanden. Utöver detta är 

även orsaken till varför jordbrukare går med på ett frivilligt avtal väldigt intressant. 

En hypotes kan vara att miljömedvetenhet väger tyngre än den ekonomiska faktorn 

vid beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



25 
 

Referenslista 

Aarhusvand. 2014 a. Dit forbrug og regning. 

http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/ 

(Hämtad: 2014-03-02) 

 

Aarhusvand. 2014 b. Beskyttelse af drikkevand mod forurening. 

http://www.aarhusvand.dk/arbejder/storre_projekter/Beskyttelse-af-drikkevand-
mod-forurening/ 

(Hämtad: 2014-03-02) 

 

ASI (Agricultural Sustainability institute). 2014. What is Sustainable Agriculture? 

http://asi.ucdavis.edu/sarep/about-sarep/def/ 

(Hämtad: 2014-02-10) 

 

Barataud, F., Aubry, C., Wezelc, A., Mundlerd, P. 2014. Management  of  drinking  
water  catchment  areas  in  cooperation  with agriculture  and  the  specific  role  of  
organic  farming.  Experiences from Germany and France. Land Use Policy 36:  586-
87, 589-90. 

 

BEK nr 1319 af 21/12/2011. Bekendtgørelse om indsatsplaner. København: 
Miljøministeriet 

 

Bliksted T., Højlund Nielsen A. Noe E. Simoni Thorup H. 2003. Frivillige 
dyrkningsaftaler i indstatsområder – Grundlag og muligheder belyst ud fra 
kvælstofproblematikken. Miljøprojekt Nr: 812 s. 19. Miljøministeriet 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-680-1/pdf/87-7972-
682-8.pdf 

(Hämtad: 2014-03-12) 

 



 

26 
 

BMEL (Federal ministry of food and agriculture). 2013. National action plan on 
sustainable use of plant protection products. s. 26, 30 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/docs/nap_g
ermany_en.pdf 
(Hämtad: 2014-01-28) 

 

BMEL & BMUB (Federal Ministry of Food and Agriculture & Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Saftey). 2012. Nitrates 
Report 2012. s. 36-38. 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EN/Agriculture/OrganicFarming/N
itratbericht-2012.pdf?__blob=publicationFile 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

 

CLE (Commission locale de l’eau). 2011. Élaboration du SAGE du bassin versant de 
l’Yerres & de ses documents constitutifs – Plan d’aménagement & de gestion durable. 
Gest’eau eaufrance. s. 33 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/SAGEYerres_PAGD_V10.pdf 

(Hämtad: 2014-03-01) 

 

CLE (Commission locale de l’eau). 2006. Etat des lieux du SAGE du basin versant de 
l’Yerres – Milleux naturales et aquatiques. Gest’eau eaufrance. s. 144. 
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/doc_SAGE03019-
1158915798_0.pdf 

(Hämtad: 2014-02-28) 

 

 

DANVA. 2012 (Dansk Vand- og Spildevandsforening).  Vandforbrug. 

http://www.danva.dk/Presse/Tal-og-analyser/Vandforbrug.aspx 

(Hämtad: 2014-02-25) 

 

DANVA. 2014. Diverse aftaler - Vejledning till dyrkningsaftale s. 5-8. 

http://www.energibesparelser-vand.dk/Default.aspx?ID=1979&TokenExist=no 

Vägledningen kan nedladdas från hemsidan. 

(Hämtad: 2014-03-05) 



 

27 
 

 

Eaufrance. 2014. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-loi-sur-l-
eau-et-les-milieux 

(Hämtad: 2014-02-29) 

 

 

 

Eau Seine-Normandie. 2012. Le SDAGE 2010-2015 Programme de mesures du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands – Pour un bon état des eaux en 2015. 
Comite de bassin. s. 97.  

http://www.eau-seine-
normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/SDAGE_ADOPTE/PDM_20
1004/bassins/ile-de-france/PDM-yerres.pdf 

(Hämtad: 2014-02-28) 

 

EEA (European Environment Agency). 2014 a. The European Environment – state 
and outlook 2010; Denmark. 

http://www.eea.europa.eu/soer/countries/dk/soertopic_view?topic=freshwater 

(Hämtad: 2014-06-09) 
 
EEA. 2014 b. The European Environment – state and outlook 2010; France. 
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/fr/soertopic_view?topic=freshwater 
(Hämtad: 2014-02-26) 

 

 

Gest’eau Eaufrance. 2014. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/sch%C3%A9ma-directeur-
dam%C3%A9nagement-et-de-gestion-des-eaux 

(Hämtad: 2014-02-29) 
 

GEUS. 2010. Grundvand – det livsvigtige grundvand 

http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv01-
dk.aspx 

(Hämtad: 2014-02-25) 



 

28 
 

 

Grolleau, G., McCann, L.M.J. 2012. Designing watershed programs to pay farmers for 
water quality services: Case studies of Munich and New York City. Ecological 
Economics 76: 88. 

 

Gönczi, M., Jarvis, N., Kreuger, J. 2013. Utvärdering av MACRO-DB inför uppdatering 
till version 4.0. s. 4. Sverige lantbruksuniversitet och Kompetens centrum för 
kemiskbekämpning. 

http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-
projekt/ckb/Modeller_dokument/Utv%C3%A4rdering%20MACRO-
sDB%20i%20praktiken%20130516.pdf 

(Hämtad: 2014-02-25) 

 

 

Havs och vatten myndigheten (HaV). 2014. Nitrat i grundvatten. 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/data--statistik/officiell-
statistik/officiell-statistik--havs--och-vattenmiljo/nitrat-i-grundvatten.html 

(Hämtad: 2014-12-02) 

Havs och vatten myndigheten (HaV). 2014. Dataunderlag till karta som visar 
tillståndsklasser för nitrat i grundvatten år 2012. 
www.havochvatten.se/download/18.44319c4a145d364b8073a51/140250409594
4/officiell-statistik-data-karta-nitrat-2012.xlsx 

(Hämtad: 2014-12-02) 

 
Helmers, R. 2013. Hur involvera sakägarna? Erfarenheter från upprättandet av två 
vattenskyddsområde i Linköping. Tekniska verken 
http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Seminarier%2
02013/Vattenskydd/Hur%20involvera%20sak%C3%A4garna.pdf 
(Hämtad: 2014-02-02) 
 
Jordbruksverket. 2014. Om integrerat växtskydd. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/integreratvaxts
kydd/omintegreratvaxtskydd.4.362991bd13f31cadcc2173e.html 
(Hämtad: 2014-02-20) 
 
 
 
 



 

29 
 

Landsbygdsdepartementet. 2013. National action plan for sustainable use of plant 
protection products for the period 2013-2017. S.9, 15. 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/docs/nap_s
weden_en.pdf 
(Hämtad: 2014-01-28) 
 

LBK nr 879 af 26/06/2010. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, København: 
Miljøministeriet 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218&exp=1 

(Hämtad: 2014-03-5) 

 

Lindström, B., Larsson, M., Nanos, T., Kreuger, J. 2013. Resultat från 
miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Årsammanställning 
2012. SLU, institutionen för vatten och miljö: Rapport 2013:4. S. 28,36. 

http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-
projekt/ckb/Publikationer/M%C3%96-
rapporter/M%C3%96%20Pesticider%20%C3%85rsrapport%202012.pdf 

(Hämtad: 2014-10-01) 

 

Länsstyrelsen Östergötland. 2005. Beslut om skyddsområde samt förskrifter om skydd 
av ytvattentäkten i Ljungsjön i Linköpings kommun, Dnr: 513-7275-02. s. 2. 

 

Löfgren, H. & Tollebäck, E. 2012. Bekämpningsmedel i halländska yt- och grundvatten 

2012:8. s. 19. Länsstyrelsen Hallands län. 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2012/

Meddelande-2012-8-Bekampningsmedel-i-hallandska-vatten.pdf 

(Hämtad: 2014-10-01) 

 

 
Miljøministeriet. 2012. Danish Nitrate Action Programme 2008-2015 – Regarding the 
Nitrates Directive; 91/676/EEC. Miljøministeriet s. 4-6. København: Miljøministeriet 
 
Miljödepartementet. 2013. Remissyttrande Lantbrukarnas Riksförbund. Dnr 
2013/6518. s. 5 -6. 
 



 

30 
 

Miljö- och byggnämnden, Ljungby kommun. 2011. Spridning av växtskyddsmedel 
inom vattenskyddsområde. Beslut om tillstånd. Dnr 2011/1478 s 2. 

 

Miljö- och byggförvaltningen, Ljungby Kommun. 2012. Tillstånd att använda 
kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Powerpointpresentation från 
Lantbruksträff. Ljungby kommun. 

 

Ministère des affaires sociales et de la santé. 2008. Protection des captages d’eau – 
Acteurs et strategies. s. 19, 27. 

http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/captage_eau_pdf_interactif.pdf 

(Hämtad: 2014-03-01) 

 
Ministère de l’agriculture et de la pêche. 2008. Écophyto 2018. s. 7, 8 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/docs/nap_fr
ance__fiches_action_ecophyto_2018_en.pdf 
(Hämtad: 2014-01-28) 

 

Naturvårdsverket. 2011. Handbok om vattenskyddsområde. Handbok 2010:5 s 12, 88, 
106 

 
Naturvårdsverket. 2014 a. Grundvatten av god kvalitet.  

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/ 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

 

Naturvårdsverket. 2014 b. Grundvatten av god kvalitet – Preciseringar av 

Grundvatten av god kvalitet. 

http://xn--miljml-mua8k.se/sv/Miljomalen/9-grundvatten-av-god-

kvalitet/Preciseringar-av-grundvatten-av-god-kvalitet/ 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturvårdsverket. 2014 c. Levande sjöar och vattendrag 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/ 

(Hämtad: 2014-06-09) 



 

31 
 

 

Naturvårdsverket. 2014 d. Levande sjöar och vattendrag – Preciseringar av Levande 

sjöar och vattendrag. 

http://xn--miljml-mua8k.se/sv/Miljomalen/8-levande-sjoar-och-

vattendrag/Preciseringar-av-levande-sjoar-och-vattendrag/ 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturvårdsverket. 2014 e. Giftfri miljö 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/ 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturvårdsverket. 2014 f. Giftfri miljö – Ekologisk odlad mark 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=43&pl=1 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturvårdsverket. 2014 g. Giftfrimiljö - växtskyddsmedel 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-

indikatorer/Indikatorsida/?iid=139&pl=1 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturvårdsverket. 2014 h. Giftfri miljö- Växtskyddsmedel i ytvatten 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-

indikatorer/Indikatorsida/?iid=140&pl=1 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturvårdsverket. 2014 i. Ett rikt odlingslandskap 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/ 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturvårdsverket. 2014 j. Ett rikt odlingslandskap - Åkermark 



 

32 
 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=1&pl=1 

(Hämtad: 2014-06-09) 

 

Naturstyrelsen. 2014 a. Hvem leverer drikkevandet? 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/drikkevand/hvem-leverer-
drikkevandet/ 

(Hämtad: 2014-03-10) 

 

Naturstyrelsen. 2014 b. Sådan beskytter vi grundvandet 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/grundvand/saadan-
beskytter-vi-grundvandet/ 

(Hämtad: 2014-03-10) 

 

Naturstyrelsen. 2014 c. Beskyttelse af drikkevandsboringer . 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-
hverdagen/Grundvand/Grundvand_beskyttelse/Drikkevandsboringer/ 

(hämtad: 2014-03-11) 

 

Naturstyrelsen, 2011. Vejledende notat om boringsnære beskyttelseområder- BNBO. 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/VejledningsnotatBNBO.pdf 

(Hämtad: 2014-03-10) 

 

Naturstyrelsen. 2014. Lodsejere. 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-
beskyttelsesomraader/for-lodsejere/ 

(Hämtad 2014-03-11) 

 

Noël Coralie, 2009. Capacity of building for better water management - Organizaion 
of water management in France. International Office for Water. s. 9-12, 32. 
http://www.oieau.org/IMG/pdf/IOWater-WaterManagementFrance.pdf  

(Hämtad: 2014-03-01) 

 

 



 

33 
 

Persson, Ann Sofi; Miljöchef på Miljö-och byggförvaltning Ljungby Kommun. 2014. 
Telefonsamtal 11 mars. 
 
Promemoria bilaga 1. 2013. Promemoria – vattenskyddsområden. s. 3-4. Stockholm: 
Miljödepartementet 
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1726788 
(Hämtad: 2014-02-10) 
 

SAIP (Sustainable Agriculture Initative Platform). 2010. Definition 

http://www.saiplatform.org/sustainable-agriculture/definition 

(Hämtad: 2014-02-01) 

 

SKAB, 2014. IP allmänna villkor – standard för kvalitetssäkrad produktion av 
livsmedel, från primärproduktion till förädling. IP standard 2014:1 

http://www.svensktsigill.se/Global/Regelhandb%C3%B6cker/Spannm%C3%A5l/
Regelhandbok_IP-Sigill_Spannmal_o_Oljevaxter_inkl_Klimat_2011-
1.pdf?epslanguage=sv 

(Hämtad: 2014-12-02) 

 

SFS 2006:412. Lag om allmänna vattentjänster. Stockholm: Socialdepartementet 
 

SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljödepartementet 

 

Svenskt Sigill, 2011. IP sigill spannmål & oljeväxter – standard för kvalitetssäkrad 
spannmåls- & oljeväxtproduktion med tillval klimatcertifiering. IP sigill standard 
2011:1. 
http://www.svensktsigill.se/Global/Regelhandb%C3%B6cker/Spannm%C3%A5l/
Regelhandbok_IP-Sigill_Spannmal_o_Oljevaxter_inkl_Klimat_2011-
1.pdf?epslanguage=sv 

(Hämtad: 2014-12-02) 

 

SWM (Stadtwerke München). 2014. Trinkwasser-Schutz.  

http://www.swm.de/privatkunden/-wasser/gewinnung/wasserschutz.html 

(Hämtad: 2014-02-28) 



 

34 
 

 
The Danish Government. 2013. Protect water, nature and human health – pesticides 
strategy 2013-2015. s. 30, 32, 33. 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/docs/nap_d
enmark_en.pdf 
(hämtad: 2014-01-28) 

 

Umweltbundesamt, 2014. Grundwasserbeschaffenheit – Pflanzenschutzmittel im 
grundwasser. 
http://www.umweltbundesamt.de/daten/gewaesserbelastung/grundwasserbescha
ffenheit 

(Hämtad: 2014-11-28) 

 

Vattenmyndigheterna. 2014. Välkommen till Sveriges fem vattenmyndigheter!. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-
vattenmyndigheterna/Pages/default.aspx?keyword=ramdirektivet+vatten 
(Hämtad: 2014-02-10) 
 

WHG: 31.07.2009. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 
– WHG). http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung05/dezernat_54/whg.pdf 

(Hämtad: 2014-02-28) 

 

Wgvw, Gas und Wasser mbH. 2011. Profile of the German Water Sector 2011. 

http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/wasser/organisation/branchenbild2011_en.
pdf (Hämtad: 2014-02-15) 

 
91/676/EEG. Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att 
vatten förorenas av nitrater från jordbruket. Artikel 4. Bryssel: europeiska unionen 

 

91/414/EEG. Rådets direktiv av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden. Artikel 2. Bryssel: Europeiska unionen 

 
2000/60/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/eg av den 23 oktober 
2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område. stk 23, artikel 1-3. Bryssel: Europeiska unionen. 

 



 

35 
 

2006/118/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/eg av den 12 
december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring. stk 7 & 8, 
bilaga 1. Bryssel: Europeiska unionen 

 

5/5/2014 Code de l'environnement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220 
(Hämtad: 2014-03-27)
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Ramon Andersson


