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Jordbruket och recipientkontroll – underlag till 

vägledning för tillsynsmyndigheter 
 
Länsstyrelsen remitterade i en första remissomgång den 18 juni – 15 oktober 2015 
förslaget Jordbruket och recipientkontroll – underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter, 
till samtliga kommunala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken, d.v.s. 
miljönämnder eller motsvarande. Sammanställning av svaren se bilaga 1. 
Länsstyrelsen remitterade förslaget, efter vissa justeringar, i en andra remissomgång 
den 1 december 2015 – 15 februari 2016 till medlemsorganisationer inom 
jordbrukssektorn, organisationer för vattendragskontroll samt centrala och regional 
myndigheter.  
 
Länsstyrelsen tackar för inkomna synpunkter. Svar har inkommit från tre 
sektorsorgan samt från Hushållningssällskapet i Skåne, 14 organisationer för 
vattendragskontroll och sex myndigheter. Sammanställning av svaren på fråga 1 – 9, 
se bilaga 2 –  4. 

Länsstyrelsens fortsatta arbete utifrån inkomna svar på remissen  

Länsstyrelsen kommer mot bakgrund av remissvaren: 

 Att avvakta nationella aktiviteter för en samordnad regional 

recipientkontroll för jordbruksverksamhet.  

 Att vid prövning och vid tillsyn av jordbruksverksamheter ställa krav på 

recipientkontroll i yt- och grundvatten.  

 Att inom ramen för Länsstyrelsen tillsynsvägledningsuppdrag uppmana  

kommunernas miljönämnder att inom sitt tillsynsuppdrag vid  
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anmälningspliktiga och delegerade tillståndspliktiga jordbruksföretag ställa 
motsvarande krav på recipientkontroll i yt- och grundvatten.  

 Att ta fram ett förslag på mininivå för recipientkontroll 

 Att revidera TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser 
inom jordbruksföretags recipientkontroll, och utkast till rapport Jordbruket och 
recipientkontroll – underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter, version 2015-
12-05, utifrån Länsstyrelsens slutsatser.  

 
Vidare har Länsstyrelsen  

 föreslagit Havs- och vattenmyndigheten att Länsstyrelsen Skåne kan tänka sig 

att ingå i ett pilotprojekt för samordnad recipientkontroll avseende 
jordbruksverksamheter och dess effekter på vattenmiljön. 

 föreslagit Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt att jordbruksföretag med 

växtodling bör införlivas i gällande regelverk för prövnings- respektive 
anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 

Av inkomna svar drar länsstyrelsen i huvudsak följande 

slutsatser: 

Remissvar från kommunala tillsynsmyndigheter.  

Är kommunen beredd att ställa krav om att jordbrukets verksamhetsutövare ska 
bedriva recipientkontroll av de vatten de påverkar, även om det inte blir någon 
nationell samordning, dvs. att vi i Skåne går före? 
 

 
 
Länsstyrelsens slutsatser: 
 
- att Länsstyrelsen får mycket svårt att i frågan om samordnad recipientkontroll 
verka samordnat med skånska, kommunala tillsynsmyndigheter inom ramen för 
t.ex. huvudavrinningsområden/åtgärdsområden.  
 



 

   
INFORMATION 3(7) 

2017-04-12 Dnr 503-17360-2015 
 503-33431-2015 

1200-001    503-33432-2015 
   503-33433-2015 
   1200-001 

 

 

 

 
- att det blir svårt/omöjligt att kunna formulera och ställa samlade, avvägda, 
samordnade och effektiva krav på recipientkontroll för enskilda 
jordbruksverksamheter. 

Remissvar från sektorsorgan.  

Er bedömning om möjligheten och lämpligheten att Länsstyrelsen Skåne tillsammans med 
länets kommuner går före eventuella nationella uppmaningar och krav. 
 

 
 
Länsstyrelsens slutsatser: 
 
- att Jordbrukssektorn inte vill att Länsstyrelsen tillsammans med kommunala 
tillsynsmyndigheter i Skåne ska gå före en nationell samordning, i frågan om att 
beskriva effekter av jordbruk på recipienter. 

Remissvar från organisationer för vattendragskontroll.  

Är ni beredda/villiga att ta emot fler betalande medlemmar till ert SRK-program? 
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Är ni beredda att hjälpa nya medlemmar från jordbrukssektorn att ta fram ett förslag till ett 

kontrollprogram som syftar till att beskriva effekten jordbrukets verksamhet på recipienter? 

 
 

 
 
Er bedömning om möjligheten och lämpligheten att länsstyrelsen Skåne tillsammans med länets 

kommuner går före eventuella nationella uppmaningar och krav? 

 
 

 
 
Länsstyrelsens slutsatser: 
 

- att organisationerna allmänt är för att ta in flera nya betalande medlemmar.  
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- att organisationerna bara med betydande förändringar relativt vår underlagsrapport 
kan tänka sig att hjälpa till med att ta fram förslag till nya kontrollprogram för att 
beskriva effekten av jordbrukets verksamhet på vattenrecipienterna. 

- att organisationerna inte vill att Länsstyrelsen tillsammans med kommunala 

tillsynsmyndigheter i Skåne ska gå före en nationell samordning, i frågan om att 
beskriva effekter av jordbruk på recipienter. 

Remissvar från myndigheter. 

Er bedömning om länsstyrelsens analys avseende lantbrukets miljöpåverkan på 
vattenrecipienten. 

 
 

 
 

 
Er bedömning om möjligheten och lämpligheten att länsstyrelsen Skåne tillsammans 
med länets kommuner går före eventuella nationella uppmaningar och krav.  
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Länsstyrelsens slutsatser: 
 
- att övriga myndigheter bedömer att Länsstyrelsen Skånes bedömning av 
jordbrukets miljöpåverkan på vattenrecipienter överlag är korrekt. 
- att centrala myndigheter är negativa till att Länsstyrelsen Skåne tillsammans med 
Skånes kommunala tillsynsmyndigheter ska gå före en nationell samordning 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annelie Johansson 
 
Informationen har fattats digitalt varför det saknas underskrift 
 
Bilagor 

1. Sammanställning av svar från kommunala miljönämnder 
2. Sammanställning av svar från sektorsorganen på frågorna 1 – 9  
3. Sammanställning av svar från organisationer för vattendragskontroll på 

frågorna 1 – 9 
4. Sammanställning av svar från myndigheter på frågorna 1 – 9 

 
 
Kopia till 
Länsstyrelsens miljöavdelnings ledningsgrupp 
Länsstyrelsens landsbygdsavdelnings ledningsgrupp 
 
 
Sändlista 
 
Samtliga kommunala miljönämnder eller motsvarande i Skåne 
 
LRF Skånes regionkontor; skane.pf@lrf.se 
LRF; registrator@lrf.se 
Skåne-Blekinge Jordägarförbund; sbj@jordagarna.se 
Egendomsnämnden Lunds stift; katarina.hallenborg@svenskakyrkan.se 
Ekologiska Lantbrukarna; mpahog@hotmail.com 
Hushållningssällskapet Skåne: info-skane@hushallningssallskapet.se  
 
Skräbeåns Vattenvårdskommitté; ojvind.hatt@bromolla.se 
Helge å Kommittén för samordnad kontroll; malin.aberg@kristianstad.se 
Österlens Vattenråd; info@osterlensvattenrad.se 
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Nybroån, Kabusaån och Tyge å Vattenråd; info@nybro-kabusa.se 
 
Svarteåns Vattenråd; gustav@ruuthsbo.se 
Sydvästra Skånes Vattenråd; maria.adolfsson@trelleborg.se 
Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund; segeans.vattendragsforbund@svedala.se 
Höje å Vattenråd; jonas.johansson@lund.se , anna.olsson2@lund.se 
Kävlingeåns Vattenråd; anna.olsson2@lund.se 
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté; olle.nordell@landskrona.se 
Rååns Vattenråd; peter.goransson@helsingborg.se 
Vegeåns Vattendragsförbund; lars.goran@valingetorp.com 
Rönneåkommittén; marcus.ohlsson@hoor.se 
Ringsjöns Vattenråd; richard.nilsson@hoor.se 
 
Havs-och Vattenmyndigheten; havochvatten@havochvatten.se 
Naturvårdsverket; registrator@naturvardsverket.se 
Jordbruksverket; jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Vattenmyndigheten Södra Östersjön; vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se 
Vattenmyndighet Västerhavet; vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöprövningsdelegationen Skåne; miljo.skane@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Östergötland; ostergotland@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Västra Götaland; vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Södermanland; sodermanland@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Blekinge; blekinge@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Kronoberg; kronoberg@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen Halland; halland@lansstyrelsen.se 
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