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Fält märkta med * är obligatoriska.

Inledning

Näringsämnen är kemiska föreningar som är avgörande för livet. De vanligaste näringsämnena 
innehåller kväve (N) och fosfor (P). Näringsämnen finns i mark, luft och vatten, i gödningsmedel i 
jordbruket, i maten vi äter eller kastar och i avloppsvattnet vi producerar.
Mänsklig verksamhet har medfört stora förändringar av de naturliga processer som gör att kväve och 
fosfor i olika (kemisk) form cirkulerar mellan olika delar av miljön. Till följd av detta finns det 
föroreningar av näringsämnen som har en stor inverkan på folkhälsan, klimatet och miljön och som 
förekommer på nivåer som överstiger vad som är säkert för vår planet. Föroreningar av näringsämnen 
har också viktiga ekonomiska konsekvenser och äventyrar hållbarheten för jordbruket och fisket i EU.

I EU har man genom miljöskyddslagstiftning försökt att åtgärda överskottet av näringsämnen. Men 
framstegen med att minska föroreningarna har inte varit enhetliga och det förekommer fortfarande 
föroreningar på nivåer som är skadliga för människors hälsa och för miljön, vilket kan bero på brister i 
viss lagstiftning, betydande problem med att genomföra lagstiftningen och kanske även på att det 
saknats en samlad strategi för föroreningar från näringsämnen som omfattar luft, vatten, mark och 
klimat.

Rysslands invasion av Ukraina driver upp priserna på marknaderna för jordbruks-, fisk- och 
skaldjursprodukter och visar på svagheterna i vårt livsmedelssystem: vårt beroende av import av 
energi, gödselmedel och djurfoder. Naturgas är råvara i det mesta av produktionen av mineraliska 
kvävegödselmedel och det har blivit ett viktigt mål att minska beroendet av dessa gödselmedel. Vi 
behöver nu mer än någonsin gödselmedel som är mer resurseffektiva och en generellt sett bättre 
hantering av näringsämnen.

Kommissionen håller på att utarbeta en integrerad plan för hanteringen av näringsämnen, i enlighet 
med EU:s strategi för biologisk mångfald och från jord till bord-strategin samt handlingsplanen för 
nollförorening. Denna plan kommer att bidra till att nollföroreningsmålen för 2030 uppnås genom en 
inriktning på att minimera föroreningar vid källan.
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1. Medvetenhet om föroreningar av näringsämnen och deras effekter

De totala miljökostnaderna för alla föroreningar av näringsämnen i Europa uppskattas till 70-320 miljarder
.euro per år

Vattenföroreningar av näringsämnen beror framför allt på läckage från gödselmedel som används i
jordbruket och bristande rening av avloppsvatten från hushåll och industri.

Ett överskott av näringsämnen i vatten kan leda till algblomning som kväver livet i vattnet (ett
fenomen som kallas eutrofiering). Förutom att ekosystem i floder, sjöar och hav förstörs har
eutrofieringen även negativa konsekvenser för ekonomiska sektorer som fiske och turism. En alltför
stor tillväxt av alger kan också få negativa effekter på folkhälsan på grund av att det kan utvecklas
giftiga komponenter (giftiga algarter eller giftig gas som frisläpps när alger bryts ned).
Höga koncentrationer av nitrat och nitrit i dricksvatten kan vara giftigt, särskilt för spädbarn och små
barn, och kan leda till en sjukdom som kallas methemoglobinemi eller blue baby-syndrom. I
dricksvattendirektivet fastställs vilka nitrat- och nitritnivåer som är säkra i dricksvatten i syfte att
skydda människors hälsa. För att följa dessa gränsvärden kan det krävas särskild rening av
dricksvatten eller att man försöker hitta alternativa dricksvattenkällor, vilket kan leda till stora
merkostnader.

Utsläpp av kväveföreningar i atmosfären kommer från jordbruk (t.ex. ammoniak, NH3) eller förbränning av
fossila bränslen (t.ex. kväveoxider, NOx).

Frågorna handlar om följande ämnen:

1. Medvetenhet om föroreningar av näringsämnen och deras effekter.
2. Hur föroreningar av näringsämnen kan minskas.
3. Hur näringsämnen kan återvinnas på bättre sätt.
4. Avslutande kommentarer

https://www.cambridge.org/core/books/abs/european-nitrogen-assessment/summary-for-policy-makers/8C71929358438A6F1BDBEADB38E44E67
https://www.cambridge.org/core/books/abs/european-nitrogen-assessment/summary-for-policy-makers/8C71929358438A6F1BDBEADB38E44E67
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Dessa kväveföreningar reagerar i atmosfären och bidrar till bildandet av fina partiklar, som orsakade
307 000 förtida dödsfall i EU:s 27 medlemsstater 2019.
De skadar också land- och vattenekosystem när de når jorden: (alltför stora) kväveutsläpp har en
negativ påverkan på naturområden och skogar i hela Europa.
Dikväveoxid (N2O) är en viktig växthusgas som påverkar jordens klimat.
Tillverkningen av konstgödsel kräver också mycket energi och naturgas som råvara, och bidrar
därför i hög grad till utsläppen av växthusgaser.

1.1 Hur välinformerad anser du att du är om föroreningar av näringsämnen i
olika delar av miljön?

Välinformerad Ganska välinformerad Dåligt informerad Inte alls informerad

Luft

Mark

Vatten

1.2 Hur välinformerad anser du att du är om vilka effekter föroreningar av
näringsämnen har?

Välinformerad
Ganska

välinformerad
Dåligt

informerad
Inte alls

informerad

Effekter på människors hälsa

Effekter på luftkvalitet

Effekter på vattenkvalitet

Effekter på markkvalitet

Effekter på den biologiska
mångfalden

Effekter på klimatet

Effekter på ekonomin

1.3 Vilken betydelse har effekterna av föroreningar av näringsämnen för
människors hälsa?

Mycket liten Liten Stor Mycket stor

Luft

Mark

Vatten

1.4 Vilken betydelse har effekterna av föroreningar av näringsämnen för
miljön?

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021
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Mycket liten Liten Stor Mycket stor

Luft

Mark

Vatten

1.5 Gör följande aktörer tillräckligt för att informera allmänheten om
föroreningar av näringsämnen och om vad som görs för att åtgärda dem?

Ja, de gör
tillräckligt

Nej, de gör
inte tillräckligt

Vet
inte

Nationella myndigheter

EU:s myndigheter

Den nationella miljöskyddsmyndigheten

Europeiska miljöbyrån

Branschorganisationer (inom gödselmedelsindustrin,
livsmedelsindustrin eller andra branscher)

Lokala myndigheter

Det civila samhället

Massmedier

2. Hur föroreningar av näringsämnen kan minskas

Inom EU har man försökt åtgärda problemet med föroreningar av näringsämnen sedan 1990-talet, framför
allt genom direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och nitratdirektivet. Dessa
kompletterades senare med ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet, direktivet om nationella åtaganden
om utsläppsminskning, direktivet om industriutsläpp och normer för utsläpp från transport- och
energisektorerna. Även om vissa framsteg har gjorts med att minska näringsämnena i miljön finns det
fortfarande skadliga föroreningsnivåer inom vissa områden.

Den europeiska gröna given anger som ett mål att näringsämnesförlusterna ska minska med 50 % fram till
2030, vilket kommer att kräva ytterligare insatser för att minska utsläppen av näringsämnen. Den
integrerade planen för hantering av näringsämnen är en unik möjlighet att anlägga ett globalt perspektiv på
näringsämnenas kretslopp och skapa en hållbar helhetsstrategi för hantering av näringsämnen.

Ett effektivare utnyttjande av gödselmedel, genom att optimera hanteringen av stallgödsel och
gödslingsmetoderna, minskar också vårt beroende av importerade gödselmedel eller av gödselmedel som
vi importerar naturgas för att producera.
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Kostvanorna påverkar också föroreningarna av näringsämnen. Kväveförlusterna i miljön är 25 gånger
högre för protein från nötkött än för protein från spannmål. En 50-procentig minskning av konsumtionen av

 Livsmedelsavfall bidrar också till föroreningaranimalieprodukter skulle minska kväveutsläppen med 42 %.
av näringsämnen.

2.1 På vilken nivå skulle det vara effektivast att vidta åtgärder mot
föroreningar av näringsämnen?

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Varken instämmer
eller inte

Instämmer
inte alls

Vet
inte

Internationell/global
nivå

EU-nivå

Nationell nivå

Regional nivå

På
avrinningsområdesnivå

2.2 I vilken utsträckning är följande politiska åtgärder från EU effektiva för att
åtgärda föroreningar av näringsämnen?

Mycket
effektiv

Tillräckligt
effektiv

Inte tillräcklig
effektiv

Vet
inte

Lagstiftningen om luft

Lagstiftningen om vatten

Nitratdirektivet

Lagstiftningen om avfall

Direktivet om avloppsslam

Lagstiftningen om industriutsläpp

Lagstiftningen om gödselmedel

Den gemensamma
jordbrukspolitiken

2.3 Anser du att de EU-åtgärder som anges ovan är tillräckligt
sammanhängande och kompletterar varandra?

Ja
Nej

Om du svarade nej, förklara närmare vad som kan förbättras.

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Nitrogen_on_the_Table_Report_WEB.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Nitrogen_on_the_Table_Report_WEB.pdf
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Denna fråga är egentligen omöjlig att besvara, eftersom den förutsätter att åtgärder från EU är effektiva för
att åtgärda föroreningar av näringsämnen. Oavsett hur denna fråga besvaras kan svaret tolkas som att EU
bör satsa på åtgärden, antingen för att den är mycket effektiv, eller för att den fått för liten effekt. Alternativ
som innefattar att åtgärder på EU-nivå skulle vara ineffektiva saknas. Därför kan den egentligen bara
besvaras med Vet ej.

2.4 Är EU och medlemsstaterna tillräckligt rustade för att åtgärda
föroreningar av näringsämnen?

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Varken
instämmer

eller inte

Instämmer
inte alls

Vet
inte

Lagstiftningen är tillräckligt
utvecklad

Övervakningsverktygen gör det
möjligt att identifiera
utsläppskällorna och utsläppens
spridning

Målen och de förväntade resultaten
är tydligt definierade och kända

De offentliga myndigheterna på EU-
nivå, nationell nivå och regional
nivå är tillräckligt rustade för att se
till att reglerna följs

2.5 Vilka delar bör stärkas i den integrerade planen för hantering av
näringsämnen för att åtgärda föreningar av näringsämnen?

Behöver stärkas Behöver inte stärkas Vet inte

Luftkvaliteten

Kvaliteten på sötvatten och havsvatten

Markkvaliteten

Den biologiska mångfalden

Klimatet

Människors hälsa

Sociala konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser
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2.6 Vilka åtgärder bör den integrerade planen för hantering av näringsämnen fokusera på?

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Varken
instämmer eller

inte

Instämmer
inte alls

Vet
inte

Stärka samstämmigheten mellan befintliga politiska åtgärder

Stärka kontrollerna av befintlig lagstiftning

Stärka genomförandet och tillämpningen av befintlig lagstiftning

Införa ny lagstiftning

Icke-lagstiftningsåtgärder (vägledning, rekommendationer, samarbete, utbyte av
bästa praxis)

Ekonomiska incitament

Skatt på förorenande verksamhet

Öka medvetenheten om föroreningar av näringsämnen

Öka kunskapsöverföringen om miljövänliga metoder (genom utbildning, rådgivning,
plattform för utbyte av bästa praxis)

Forskning och innovation
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Du kan själv ange huvudfokus här.

2.7 Hur effektiva är följande sätt att åtgärda föroreningar av näringsämnen?

Mycket
effektivt

Ganska
effektivt

Varken
effektivt

eller
ineffektivt

Ganska
ineffektivt

Vet
inte

God jordbrukspraxis för hantering av
näringsämnen (balanserad gödsling,
precisionsgödsling, stallgödselhantering)

Rådgivning för lantbrukare

Skärpta eller nya lagstadgade mål för
föroreningar av näringsämnen i luft, vatten
och mark

Anta skärpta åtgärder för områden som är
särskilt utsatta för föroreningar

Ökade kontroller och sanktioner om
miljöskyddslagstiftningen inte följs

Ingen eller begränsad gödsling nära känsliga
områden/riskområden

Utveckla det ekologiska jordbruket

Minska djurtätheten i lantbruket

Utveckla metoderna för markbaserat lantbruk
eller blandjordbruk

Begränsa industriutsläppen

Optimera reningen av avloppsvatten

Optimera behandlingen av slam

Minska livsmedelsavfallet

Minska annat bioavfall

Återvinna näringsämnen från avfall

Investera i naturbaserade lösningar
(skogsodling, filtreringsdiken,
vegetationsremsor)

Investera i infrastruktur för dricks- och
avloppsvatten
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Öka allmänhetens medvetenhet om
föroreningar av näringsämnen och hur de
påverkas av konsumenternas val

Investera i forskning och utveckling

Minska utsläppen från energi (mer förnybar
energi) och transporter (skärpta gränser för
utsläpp från motorer, strängare
hastighetsbegränsningar)

2.8 Hur mycket kan allmänheten bidra för att minska föroreningar av
näringsämnen?

Mer
Som
i dag

Mindre
Vet
inte

Genom kostval med mer växtbaserat protein än animaliska proteiner

Genom att konsumera produkter som produceras med mindre
gödningsmedel (t.ex. ekologiskt jordbruk)

Genom att sortera sitt avfall bättre och separera livsmedelsavfall från
annat avfall

Genom att minska matsvinnet

Genom att välja miljövänligare transportsätt

Genom att välja förnybara energikällor

2.9 Skulle du som konsument vilja bidra till minskade föroreningar av
näringsämnen?

Ja,
absolut

Kanske, jag skulle
vara beredd att

prova

Nej,
inte
alls

Vet
inte

Genom kostval med mer växtbaserat protein än
animaliska proteiner

Genom att konsumera produkter som produceras med
mindre gödningsmedel (t.ex. ekologiskt jordbruk)

Genom att sortera mitt avfall bättre och separera
livsmedelsavfall från annat avfall

Genom att minska matsvinnet

Genom att välja miljövänligare transportsätt

Genom att välja förnybara energikällor

2.10 Bör initiativet även omfatta andra näringsämnen än kväve och fosfor?



15

Ja
Nej

3. Hur näringsämnen kan återvinnas på bättre sätt

I dag går näringsämnen som kväve och fosfor förlorade längs hela livsmedelskedjan, med negativa effekter
på människors hälsa, miljön och ekonomin som följd. Att sluta näringsämnenas kretslopp är en del av
principen för den cirkulära ekonomin, och den integrerade planen för hantering av näringsämnen syftar till
att stimulera marknaderna för återvunna näringsämnen.

I EU har stallgödsel, kompost och avloppsslam använts som gödningsmedel, men återvinningen av många
andra näringsrika bioprodukter kan förbättras, till exempel livsmedelsavfall och annat bioavfall, som senast
2023 måste samlas in separerat från annat avfall.

Tillgången på fosfor globalt är begränsad. Cirka 90 % av all fosfor som utvinns används för
livsmedelsproduktion men återvinns sällan, vilket väcker farhågor tillgången och marknadspriserna i
framtiden.

Rysslands invasion av Ukraina har också drivit upp kostnaderna för kemiska kvävegödselmedel på grund
av den naturgas som krävs för produktionen och äventyrar importen av fosfor- och kaliumgödselmedel från
vissa länder. Att minska vårt beroende av dessa gödselmedel genom ett förbättrat kretslopp för
näringsämnen förstärker också livsmedelskedjans motståndskraft.

3.1 Vilka är de största hindren för återvinning av näringsämnen?

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Varken
instämmer

eller inte

Instämmer
inte alls

Vet
inte

Brist på information om nuvarande
möjligheter att återvinna
näringsämnen

Begränsande regler

Förekomst av föroreningar
(tungmetaller, smittoämnen eller
läkemedel) i produkter med
återvunna näringsämnen

Bristande efterfrågan på produkter
med återvunna näringsämnen

Högre kostnader för produkter med
återvunna näringsämnen jämfört
med konventionella produkter

Motstånd hos konsumenter på
grund av risk för kontaminering av
livsmedel
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Lukt och störande trafik i
landsbygdsområden i samband
med lagring, transport och spridning
av återvunna näringsämnen

Om du känner till något annat hinder för återvinning av näringsämnen, ange det
och varför det utgör ett hinder.

Kostnad för processer, eftersom de näringsämnen som ska återvinnas förekommer i låga halter eller i en
matris som det kostar energi och andra resurser att rena fram näringsämnet ur.

Om du angav begränsande regler som ett hinder för återvinning av näringsämnen,
förklara närmare vad problemet är.

Livsmedelsindustrins motstånd mot återvunnen fosfor och organiskt material ur avlopp (rötslam)
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3.2 På vilken nivå skulle återvinningen av näringsämnen kunna förbättras?
Instämmer

helt
Instämmer

delvis
Varken instämmer eller

inte
Instämmer inte

alls
Vet
inte

Lantbruk

Bearbetning av livsmedel och drycker

Rening och behandling av avloppsvatten
/avloppsslam

Livsmedelsavfall

Annat bioavfall
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3,3. Vilka av följande skulle vara de effektivaste sätten att öka återvinningen
av näringsämnen?

Mycket
effektivt

Ganska
effektivt

Varken
effektivt

eller
ineffektivt

Ganska
ineffektivt

Vet
inte

Informationskampanjer riktade till
allmänheten, konsumenter, lokala
myndigheter, företag och lantbrukare

Bättre separering av avfallsflöden

Se till att befintlig lagstiftning efterlevs bättre

Undanröja hinder för återvinning av
näringsämnen

Finansiering för att stödja investeringar i
infrastruktur för återvinning av näringsämnen

Skatt på konventionella kemiska
näringsämnen i gödselmedel

Mål för återvinning av näringsämnen för
olika avfallsflöden

Fastställa rättsligt bindande mål för
återvinning av näringsämnen

Investera i forskning och utveckling för att
hitta tekniska lösningar

4. Avslutande kommentarer

Om du vill lägga till ytterligare faktaunderlag som rör detta initiativ kan du göra det
här.

Om du vill lägga till ett kortfattat bidrag inom ramen för detta frågeformulär kan du
göra det här.

I det inledande avsnittet anförs många av de negativa effekterna av växtnäringsläckage, främst kväve. Bland
annat refereras till en rapport, The European Nitrogen Assessment (Cambridge University Press, 2011) DOI:
https://doi.org/10.1017/CBO9780511976988.004. Som framgår av den sammanfattning som finns tillgänglig
på källans hemsida är det de negativa effekterna av kväveanvändningen som lyfts fram. De är främst
övergödning, ammoniakavgång och frigörande av växthusgasen lustgas. De effekterna är på inget sätt
isolerade till den industriella användningen av kvävegödselmedel, utan är kopplade till alla agroekosystem
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som bygger på produktion av biomassa eller livsmedel genom tillförsel eller recirkulation av kväve. Utan
tillgång till industriell eller abiologisk kvävefixering strävar hanteringen av agroekosystem där kväve är den
främsta begränsande produktionsfaktorn efter att maximera den biologiska kvävefixeringen och att tillföra
organiskt bundet kväve från stallgödsel, skörderester, avfall och latrin. Även denna hantering, som
kännetecknar det förindustriella jordbruket och de ekologiska odlingssystemen, orsakar specifika
kväveförluster i samma storleksordning eller mer än i konventionella moderna odlingssystem. Att hantera
kväveläckage och förluster till atmosfären är alltså inte en utmaning för enbart det moderna konventionella
jordbruket, utan ett problem kopplat till allt jordbruk som innefattar tillförsel eller recirkulation av växtnäring.
Den moderna industriella kvävefixeringen har varit den kanske enskilt viktigaste förutsättningen för den
snabba globala befolkningstillväxt vi sett de senaste 150 åren, och det är inte möjligt att upprätthålla
livsmedelsförsörjningen till vår nuvarande befolkning, än mindre möta den förväntade ökande globala
befolkningen utan tillgång till industriellt fixerat växtnäringskväve.

Vi vill också påpeka där det står ”föroreningar av näringsämnen” tolkas detta som att det är näringsämnena
som förorenar, och inte förorenas.

Contact

ENV-INMAP@ec.europa.eu




