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Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till vägledning för prövning av 
användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden, 
remissversion 2 
 
Naturskyddsföreningen har tagit del av Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens 

förslag version 2 till vägledning för prövning av användning av kemiska bekämpningsmedel 

inom vattenskyddsområde. Vissa förbättringar har skett genom omarbetningen men fortfarande 

motsvarar inte vägledningen de grundläggande syftena med regleringarna. En högre 

ambitionsnivå krävs för att nå ett tillräckligt gott skydd av dricksvattnet samt uppfylla kraven 

enligt EU-rätten. Då remisstiden varit väldigt kort och vägledningen omfattande, så har 

föreningen inte haft möjlighet att gå in på detaljer. Föreningen erbjuder sig att stå till 

förfogande för att ge utförliga förslag på omarbetningar i texten, i det fall detta efterfrågas.  

 

Vägledningen uttrycker fortfarande en betydligt lägre skyddsnivå jämfört med tidigare 

vägledning och allmänna råd. Det är anmärkningsvärt då förutsättningarna som rådde inom 

vattenskyddsområden under de tidigare allmänna råden inte har ändrats. De tidigare råden, som 

den nuvarande vägledningen är satt att ersätta, innebar att särskild restriktivitet krävs, särskilt 

inom inre vattenskyddsområden. 

 

Allmänna råden 97:3 anger att: ”Med tanke på att bekämpningsmedelsrester kan finnas kvar 

länge i mark och vatten bör särskild restriktivitet gälla vid tillståndsprövning för användning av 

bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Tillstånd bör därför inte medges inom inre 

skyddszonen. I det fall det bara finns en skyddszon för vattentäkten bör inte tillstånd meddelas 

inom denna. Ett tillstånd bör således, under vissa förutsättningar, endast kunna övervägas i den 

yttre skyddszonen.”  

 

Allmänna råden om tillståndsprövning NFS 2000:7 understryker ”(a)tt den inre skyddszonen 

bör ges ett högre skydd än omgivande områden är helt klart. Tillstånd för användning av 

bekämpningsmedel bör därför i allmänhet inte medges inom inre skyddszon”.  

 

Naturskyddsföreningen vidhåller att det saknas skäl som motiverar att den nu aktuella 

vägledningen ger uttryck för ett svagare skydd jämfört med de tidigare allmänna råden. För att 

åstadkomma det skydd som tillståndsplikten syftar till, måste vägledningen åtminstone tydligt 

ange att tillstånd inte bör medges inom den inre skyddszonen, samt att det ges tydliga exempel 

på när tillstånd inte bör medges i den yttre skyddszonen i linje med (minimum) de tidigare 

allmänna råden.  

 

Skyddet är om något än mer motiverat med tanke på att användingen av kemiska 

bekämpningsmedel blivit allt mer intensiv på de åkrar där bekämpningsmedel används. 
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Statistiken visar att det totala antalet besprutningstillfällen är i stort sett lika stort idag som för 

trettio år sedan men besprutningen sker på en mycket mindre areal – 1,2 miljoner ha, jämfört 

med nära 2 miljoner ha.
1
 Kemikalieinspektionens statistik visar även att användningens 

miljörisker ökar i Sverige.
2
 

 

Det saknas tillräckliga hänvisningar till miljöbalkens hänsynsregler och vad de ställer för 

krav på verksamhetsutövaren. Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken ska den som bedriver eller avser 

att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd visa att de allmänna hänsynsreglerna enligt 

miljöbalken iakttas. Denna bevisregel avser inte bara den allmänna förpliktelsen gällande 

försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § miljöbalken utan också övriga skyldigheter enligt 2 kap. 

miljöbalken.  

 

Föreningen har tidigare hänvisat till ett antal domar där det slagits fast att det är av yttersta vikt 

att det är tillförlitligt utrett att verksamheten är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna enligt 

2 kap miljöbalken. I domarna finns även krav på utredning som kan läggas till grund för att 

bedöma i vilken omfattning det är möjligt att helt avstå från användning av kemiska 

bekämpningsmedel eller att använda sig av mindre farliga alternativ.
3
 Detta behöver tydligt 

framgå av vägledningen.  

 

EU-direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel motiverar att det ska ställas 

höga krav vid användningen av bekämpningsmedel, särskilt vad avser dess påverkan på 

dricksvatten. Syftet med den svenska lagstiftningen som reglerar användningen av 

växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, är att bibehålla ett råvatten helt fritt från 

bekämpningsmedelsrester.  

 

Enligt direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå 

en hållbar användning av bekämpningsmedel ska medlemsstaterna se till att användningen av 

bekämpningsmedel minimeras eller förbjuds i vissa särskilda områden (dvs. sådana skyddade 

områden enligt Ramdirektivet för vatten). Det bör noteras att direktivet har blivit till för att, 

utöver regleringar om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel, garantera ett tillräckligt 

skydd för dricksvatten mot förorening av växtskyddsmedel.  

 

Skyddsnivån måste sättas högt, med tillämpande av försiktighetsprincipen. En princip som även 

följer av EU-rätten. De brister som föreningen ser i vägledningen är fortfarande av så allvarlig 

art att skyddet i områdena riskeras. Tillståndsprövningen har ett stort värde då det rör 

användning av bekämpningsmedel utifrån de särskilda förhöjda skydd som 

vattenskyddsområden ska innebära.  

 

Föreningen är övertygad om att vägledningen kommer att få stor betydelse för tillämpningen, 

och därmed skyddet av dricksvatten. Vägledningen innebär en del i implementeringen av EU- 

direktivet, och därmed har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten en skyldighet 

att genomföra tillräckliga skyddsnivåer. 

 

                                                      
1
 http://www.naturskyddsforeningen.se/bekampningsmedel_jordbruket 

2
 Se https://www.kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/Vaxtskyddsmedel-i-

Sverige/Riskindikatorer-for-vaxtskyddsmedel/ 
3
 Se Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt dom i mål M 348-12 m.fl. fastslaget av Mark- och 

miljööverdomstolen Svea Hovrätt i mål M 5680-12 m.fl. 

 

https://www.kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/Vaxtskyddsmedel-i-Sverige/Riskindikatorer-for-vaxtskyddsmedel/
https://www.kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/Vaxtskyddsmedel-i-Sverige/Riskindikatorer-for-vaxtskyddsmedel/
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Vissa skrivningar i vägledningen med hänvisning till föreskrifter för 

vattenskyddsområden kan feltolkas och leda till att syftet med skyddet inte uppnås. Det är 

självklart viktigt att tillräckliga föreskrifter och förbud anges genom föreskrifter för respektive 

vattenskyddsområde. Det är dock felaktigt att som i vägledningen (se t ex sid 18) antyda att 

brister i detta kan undanta från ansvar vid tillståndsprövning. Tillståndsprövningen behöver 

tillse att syftet med skyddet uppfylls. För de vattenskyddsområden som nu finns, lutar skyddet 

ofta mot tillståndsprövningen och att där tillräckliga restriktioner ges. I det fall 

tillståndsprövningen skulle sänka skyddsnivån jämfört med tidigare så riskeras skyddet i dessa 

områden.  

 

Hänvisning till modellverktyget utan att tydligt ange verktygets begränsningar samt 

koppla det till den särskilda restriktivitet som måste krävas inom vattenskyddsområden 

innebär att risker åsidosätts. Av vägledningen framgår det att verktyget har inneboende 

brister och begränsningar i t ex det att vissa risker inte räknas med. Ändå är det inte detta som 

lyfts upp och ges fokus. Istället framställs det som om slutsatser om risker kan tas med en nypa 

salt, då de baseras på ”värsta-scenarior”. Föreningen menar att mer fokus behöver läggas på att 

beskriva begränsningarna i verktygets möjligheter att skildra relevanta risker samt att det tydligt 

behöver anges att slutsatserna från verktyget behöver kompletteras. Särskilt med tillämpandet 

av försiktighetsprincipen och de särskilda krav på restriktivitet som behöver råda inom 

vattenskyddsområden.  

 

Föreningen vill även framföra att vikt bör läggas vid Kemikalieinspektionens synpunkter 

vid framtagandet av den nu aktuella vägledningen. Myndigheten har stor kunskap vad avser 

kemikaliers påverkan och riskbedömning, vilket borde anses ha stor betydelse och ges relevans 

vid denna typ av fråga.  

 

Då denna vägledning kan vara avgörande för att säkerställa en tillämpning i linje med 

syftet för tillståndsplikt inom vattenskyddsområden, behövs det en tydligare uttalad 

ambition och utgångspunkter för prövningen. Det finns dokumenterade problem med 

vattentäkter som är påverkade av bekämpningsmedelsrester. Föreningen menar att den ökade 

intensiteten i bekämpningsmedelsanvändningen samt ny kunskap om risker och kemikaliers 

skadliga inverkan, exempelvis genom kombinationseffekter och hormonstörande ämnen, 

snarare visar på hur viktigt det är att tillämpa försiktighetsprincipen och utifrån en hög 

skyddsnivå ge tydliga riktlinjer för när avslag bör ske.  

 

 

 

Vänligen 
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