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Åtgärd enligt VM:sÅtgärd enligt VM:s 
åtgärdsprogram

Jordbruksverket och länsstyrelserna,

behöver prioritera sin rådgivning inom miljöområdet i 
ett avrinningsområdesperspektiv till jordbruksföretag,

inom områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller 
god kemisk status.
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• Fokuserar på• Fokuserar på 
rådgivningskampanjen 
Greppa Näringen

• Ny medel tillförs kampanjen 
från 2010 från 
LandsbygdsprogrammetLandsbygdsprogrammet

• Nytt upplägg för 
rådgivningen till lantbrukare 
utformas

• Länsstyrelserna påverkar 
omfattningen i länen
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Åtgärd enligt VM:sÅtgärd enligt VM:s 
åtgärdsprogram

Jordbruksverket behöver efter samråd med 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 

ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller 
andra styrmedel med syfte att minska jordbruketsandra styrmedel med syfte att minska jordbrukets 
inverkan på vattenkvaliteten,

särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar 
att inte uppnå god ekologisk status  eller god kemisk 
status. 
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Översyn nitratkänsliga områdenÖversyn nitratkänsliga områden 
inom nitratdirektivet

• Avsikten är att harmonisera områden 
utpekade enligt nitratdirektivet med p g
statusklassificeringen inom WFD.

Metod sjöar och vattendrag
• Om delavrinningsområden (PLC5) med antropogen 

bruttobelastning från jordbruk > 4 kg P/km2 landytabruttobelastning från jordbruk  4 kg P/km landyta 
• Om dessa områden innehåller eutrofierade VF enligt 

bedömning från VM

• Dessa VF och PLC5-området kan därmed komma att 
ingå i det nitratkänsliga området
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Eutrofierade 
vattenförekomster 
motsvarande måttligmotsvarande måttlig
(blått), otillfredsställande 
(grönt) och dålig (röd) status(grönt) och dålig (röd) status
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PLC5 åd d ö 4 kPLC5 områden med över 4 kg 
brutto antropogent P från 
jordbruk per km2jordbruk per km2
och med eutrofierade vatten

D:o utan eutrofierade vatten
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Regler i nitratkänsliga områden

• Kravet för lagringskapacitet för stallgödsel är mer långt-
gående än i övriga landet men varierar också beroende 
å i ilk d l d t kä li åd t å d äpå i vilken del av det känsliga området som gården är 

belägen 
• Dokumentation ska finnas över hur lagringsvolymen g g y

har beräknats samt över den beräkning av grödans 
kvävebehov som brukaren måste göra

• Stallgödsel får inte tillföras i större mängd än vad som• Stallgödsel får inte tillföras i större mängd än vad som 
motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal 
och år. Inför höstsådd får högst 60 kg lättillgängligt 
k ä h kt tillfökväve per hektar tillföras 
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Regler i nitratkänsliga områden 

• Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark 
närmare än 2 meter från kant som gränsar tillnärmare än 2 meter från kant som gränsar till 
vattendrag eller sjö. Vid lutning större än 10 procent är 
det också förbjudet att sprida stallgödsel. 
U d å t äll lik id i t ikti D t ä• Under året gäller olika spridningsrestriktioner. Det är 
t.ex. förbjudet att sprida gödselmedel vid vissa 
tidpunkter. Dessa så kallade stängda perioder är mer 
omfattande i de känsliga områdena än för övriga landetomfattande i de känsliga områdena än för övriga landet 
och varierar beroende på vilket känsligt område som 
avses. 
I kä li t åd få öd l d l i t id å• Inom känsligt område får gödselmedel inte spridas på 
vattenmättad eller översvämmad mark. Även på 
snötäckt eller frusen mark gäller spridningsförbud.
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Utredningen för att genomföraUtredningen för att genomföra 
åtgärdsbetinget från VM

Jordbruksverket bör med syfte att uppnå en regional 
och lokal anpassning av åtgärder fokusera på

• fördelningen av ansvar på myndighetsnivå

• val av styrmedel

Uppdraget bör ge underlag till arbetet med ett tekniskt 
underlag för landbygdsprogrammet 2014-2020.
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Utredningen för att genomföraUtredningen för att genomföra 
åtgärdsbetinget från VM

Enligt vattenmyndigheternas önskemål bör följande 
typer av åtgärder studeras i uppdraget.

A Fysiska åtgärder i vattendraget som vidgning avA. Fysiska åtgärder i vattendraget som vidgning av 
bäckfåran, avfasning av vattendragsslänter, 
stabilisering av slänter, forsnackar i vattendraget, 
bottensubstrat/lekgrus m m för bättre bottenmiljö samtbottensubstrat/lekgrus m.m. för bättre bottenmiljö samt 
utgrävning/rensning av näringsrika bottensediment. 

B. Beskuggning av vattendrag och andra biotopinsatser
C Å ä d å åk i k f f fö l f åC. Åtgärder på åkern som minskar fosforförlusterna från 

åkern
D. Åtgärder i avrinnande vatten från åkern som minskar 

fosforförlusterna
E. Åtgärder som leder till att god kemisk status uppnås
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