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Sammanfattning 

I denna uppsats belyser jag samhällsplaneringen och de svårigheter som finns i att jämka ihop 

olika intressen. Jag gör det genom att studera hur kommuner och jordbrukare har hittat olika 

lösningar på de intressemotsättningar eller konflikter som funnits kring vattentäkter på fyra 

ställen i Sverige. De frågeställningar som jag utgått ifrån är hur jordbruk påverkas av 

restriktioner på spridning av kemiska bekämpningsmedel samt om, och i så fall hur den 

administrativa arbetsbördan förändras när föreskrifterna införs. En sista frågeställning är hur 

dessa två variabler kan tänkas att ändras när ett vattenskyddsområde inrättas för Svartån. 

Metoden som använts i uppsatsen är dels inhämtande av statistiskt material i form av antal 

ansökningar för spridning av kemiska bekämpningsmedel i respektive vattenskyddsområde. 

Dessutom genomfördes fyra intervjuer inom två av de utvalda vattenskyddsområdena. Två 

intervjuer hölls med jordbrukare och två med kontaktpersoner för huvudmän för vattentäkter.  

 De huvudsakliga resultaten som framkom av undersökningen är att jag inte fått 

uppgifter om att någon jordbrukare har lagt ner sin verksamhet inom de studerade VSO på 

grund av restriktioner på spridning av kemiska bekämpningsmedel. Dock finns fall där vissa 

brukares förutsättningar försvåras mer än andra, mycket beroende på den gröda som odlas. 

Rörande den administrativa arbetsbördan tyder mina resultat på att ansökningar om spridning 

av kemiska bekämpningsmedel inte innebär någon stor arbetsbörda i sig. Dock har det visat 

sig att all annan verksamhet som kräver tillstånd genereras mycket arbete för kommunens 

anställda. Denna effekt är väntad och ses inte som ett problem av kommunerna utan 

problemet ligger i att arbetsbördan är ojämnt fördelad med anledning av att tillstånd ges för 

samma antal växtsäsonger till alla sökande. 

 Så till den sista frågeställningen, som jag insett att det inte går att besvara med 

hjälp av en så begränsad undersökning som jag har gjort. Jag anser dock att parterna i Örebro 

kan dra nytta av det som noterats i de andra vattenskyddsområdena och processerna som 

drivits där och lära sig av andras lyckade och mindre lyckade sätta att hantera frågan.      
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1 Inledning 

Jag skulle vilja beskriva samhällsplanering som ett enormt pussel. Samhällets och naturens 

oräkneliga resurser ska passas ihop med användare och det är ofta många intressenter som 

parallellt gör anspråk på en viss resurs. Detta ger inte sällan upphov till olika typer av 

intressemotsättningar eller regelrätta konflikter. Till saken hör även att när två bitar, eller i det 

här fallet en resurs och en nyttjare, passas ihop så påverkas hela samhällspusslet på såväl kort 

som mycket lång sikt. Detta faktum betyder i förlängningen att avvägningar som görs inom 

samhällsplanering har en avgörande betydelse för hur samhället kommer att se ut och vilka 

förutsättningar samhällsinvånarna kommer att leva under i flera generationer framåt.  

För att exemplifiera svårigheterna i samhällspusslet ska jag i denna uppsats 

studera den pågående och mycket aktuella processen med att inrätta vattenskyddsområden 

(VSO). Ett VSO är ett område kring en vattentäkt inom vilket verksamheter som kan skada 

vattnets kvalitet regleras. VSO ska enligt förslag till åtgärdsprogram för Sveriges fem 

vattendistrikt inrättas senast år 2015
1
. Områdenas syfte är att skydda vattenförekomster som 

är viktiga för dricksvattenförsörjningen så att även framtida tillgång säkras
2
. Processen är 

relevant att studera eftersom den innehåller en avvägning mellan dels styrkan i skyddet av 

vattendragen dels graden av begränsningar som ska läggas på verksamheter inom det aktuella 

vattnets avrinningsområde. I och med kravet på att inrätta VSO förstärks alltså ”vattnets röst” 

gentemot jordbrukare och andra verksamhetsutövare kring vattendrag. Det innebär vidare att 

verksamhetsutövare känner sig oroade över om, och i så fall under vilka villkor, de kommer 

att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet när vattnet skyddas. 

Denna uppsats tar upp intressemotsättningen mellan samhällets respektive 

lantbruksnäringens intresse av vattenresursen. Samhället, i form av kommun och länsstyrelse, 

representerar viljan att bevara och förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och 

jordbruket representerar å sin sida viljan att fortsätta med den effektiva och ekonomiskt 

bärkraftiga jordbruksproduktion som innebär hantering av kemiska bekämpningsmedel. Min 

ingång till denna problematik och begynnande intresse för vattenfrågan kom i och med att jag 

kontaktade Sweco Environment i Örebro inför skrivandet av C- uppsatsen i kulturgeografi. De 

visade sig vara anlitade som konsulter av Lekeberg och Örebro kommuner för att hjälpa till 

                                                 
1
 Naturvårdsverket (2005): En bok om svensk vattenförvaltning (Rapport 5489). Stockholm: Naturvårdsverket   

s. 46-47 
2
 Naturvårdsverket (2003): Vattenskyddsområde – Handbok med allmänna råd. Stockholm: Naturvårdsverket  
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med upprättande av ansökan om VSO för Svartån. I vattenskyddsprocessen har de ovan 

beskrivna reaktionerna från jordbrukare framkommit. Dessutom har jordbrukare framfört att 

restriktioner avseende spridning av kemiska bekämpningsmedel slår ut jordbruksnäringar 

samt hävdat att beslutet skulle komma att innebära en mycket stor arbetsbörda för 

administrativ personal på kommunen på grund av ett ökat antal ansökningar. Häri ligger 

problemet och därmed även forskningsvärdet. Vad jag vet finns det ingen dokumentation eller 

undersökning genomförd som visar om, och i så fall hur, jordbruket och den administrativa 

bördan skulle påverkas negativt. I denna uppsats vill jag därför bringa klarhet kring de två 

argumenten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapsbildningen kring intressemotsättningar 

inom samhällsplaneringen rörande vatten som resurs. Detta genom att studera om, och i så fall 

hur, jordbruksverksamheter och administrativ arbetsbörda har påverkats i områden där ett 

VSO inrättats. Syftet är vidare att utifrån svaren diskutera vad som sannolikt kommer att 

hända med dessa två variabler när ett VSO inrättas kring Svartån i Örebro kommun.  

 Undersökningen baseras på studier i fyra referensområden, det vill säga 

områden där VSO redan har inrättats. Dessa är; Ytvattentäkten i Ljungsjön (Linköpings och 

Motala kommun), grundvattentäkten i Gävle- Valboåsen (Gävle kommun), grundvattentäkt 

Flästa (Bollnäs kommun) och till sist grundvattentäkt Fuglie (Trelleborgs kommun). Se 

Bilaga 1 med kartor över områdenas lokalisering och utbredning.  

Uppsatsens konkreta frågeställningar är: 

Hur har jordbruksverksamheten påverkats vid införande av restriktioner på spridning av 

kemiska bekämpningsmedel i referensområdena? 

Har arbetsbördan förändrats, och i så fall på vilket sätt, för tillståndsmyndigheten i respektive 

referensområde efter införandet av restriktionerna på spridning av kemiska 

bekämpningsmedel? 

Utifrån utvecklingen i referensområdena, vilket är det troliga scenariot för påverkan på 

jordbruksverksamhet och administrativ arbetsbörda i Örebro kommun vid ett inrättande av 

VSO kring ytvattenstäkten i Svartån? 
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1.3 Avgränsning 

Denna uppsats har en rad avgränsningar för att göra undersökningen genomförbar under de ca 

11 veckor som uppsatsarbetet omfattar. Det kan även beskrivas som att avgränsningarna till 

viss del beror på den metod som valts eftersom valen gjorts efterhand som arbetet fortskridit. 

För det första framgår det av syftet med uppsatsen att det endast är jordbruksverksamhet i 

form av spridning av kemiska bekämpningsmedel som tas upp i förhållande vattenresursen. 

Alla andra verksamheter exempelvis enskilda avlopp, förvaring av petroleumprodukter etc. 

har inte tagits med i undersökningen. Anledningen till detta är att representanter för 

jordbruket specifikt uttryckt oro över begränsningen av spridning av kemiska 

bekämpningsmedel i processen kring det planerade VSO i Svartån i Örebro. Eftersom Svartån 

är det område som jag är intresserad av att säga något om med hjälp av uppgifter från 

referensområdena så blir det naturligt att avgränsa undersökningen till just 

bekämpningsmedel. 

För det andra har antalet referensområden som undersöks begränsats till fyra 

stycken. Valet av referensområden inleddes med en inventering av VSO i Sverige med hjälp 

av karttjänsterna Vattenkartan samt Kartverktyget för skyddad natur. Vattenkartan är en GIS-

tjänst från landets Länsstyrelser och Vattenmyndigheter där det är möjligt att sortera ut 

vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken och se geografisk information om dem
3
. 

Kartverktyget för skyddad natur är Naturvårdsverkets karttjänst inom vilken det är möjligt att 

söka geografisk information om skyddade områden i landet
4
. Ambitionen var att hitta 

områden som i olika hänseenden liknar det VSO som ska inrättas kring Svartån i Örebro 

kommun. De områden som identifierades vid inventeringen och bedömdes vara av liknande 

storlek, omfatta ytvatten och/eller omfattade jordbruksmark undersöktes vidare genom att 

ansvariga personer på aktuell kommun och länsstyrelse kontaktades för mer specifika 

uppgifter. Som komplement till min egen inventering bidrog Sweco med uppgifter om ett 

lämpligt område. Det slutgiltiga valet av referensområden gjordes även med en önskan om en 

spännvidd mellan de olika sätt som parterna hittat lösningar på intressemotsättningen mellan 

jordbruk och ansvarig för vattenförsörjning (huvudman för täkten). 

En tredje avgränsning gjordes i och med valet av personer att intervjua. I 

undersökningen intervjuades totalt fyra personer fördelat på två VSO. Båda sidor i 

                                                 
3
 Länsstyrelsernas hemsida, www.lansstyrelsen.se (2009-04-20) 

4
 Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se (2009-04-20) 
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intressemotsättningen finns representerade i form av dels en jordbrukare vars mark berörs av 

VSO dels en ansvarig för aktuell vattentäkt. Det begränsade antalet intervjupersoner beror på 

ambitionen att göra besöksintervjuer istället för att göra dem via telefon och en bedömning 

gjordes att fler än två städer skulle inte hinna besökas inom uppsatsens tidsram. Både 

jordbrukare och huvudmän som intervjuats har haft en central roll i VSO-processen och 

deltagit som representanter för sina intressen i referensgruppsdiskussioner. De har således 

träffat varandra tidigare. Förhoppningen var att de, tack vare referensgruppsdeltagandet, 

skulle ha bra kunskaper och insikter samt sannolikt ha tänkt i banor kring prioritering mellan 

intressen tidigare. Anledningen till att personerna med ansvar för vattentäkten togs från 

tjänstemannasidan och inte den politiska är att misstanke finns att politiker, till skillnad från 

anställda, kan ha intresse av att få alla (eller åtminstone de mest högljudda) nöjda. Detta 

innebär en risk att de inte enbart beaktar vattentäktens skyddsbehov utan även önskemål från 

de som berörs av vattenskyddsområdet och föreskrifterna.  En viktig reflektion som gjorts här 

är över i vilken roll intervjupersonerna talar. Kontaktpersonerna för huvudmännen för 

vattentäkterna har uttalat sig som tjänstemän och lantbrukarna representerar sig själva som 

företagare samt representanter för jordbrukarna inom respektive VSO. 

Till sist bör anledningen till att besöksintervjuerna gjordes just i Bollnäs och 

Linköpings kommun kommenteras. En viktig orsak är det redan inledningsvis etablerades en 

god kontakt med kontaktpersonen för huvudmannen för vattentäkten i Bollnäs kommun. När 

valet av Bollnäs kommun stod klart ansåg jag att VSO i Gävle kommun, som ligger i samma 

län, inte vara aktuellt på grund av en önskan om geografisk spridning på områden som skulle 

besökas. Vidare ansågs VSO i Trelleborgs kommun inte vara aktuellt för besöksintervjuer på 

grund av den snäva tidsramen och det geografiska avståndets negativa påverkan på 

resekostnader. Detta gjorde Linköpings kommun till ett bra alternativ.  

Eftersom diskussionen kring det tilltänkta vattenskyddsområdet i Svartån är 

infekterad i dagsläget har jag valt att angripa problemområdet på ett sätt så att resultatet inte 

blir beroende av vad jordbrukare och huvudman för vattentäkten i Örebro säger. Istället har 

jag samlat in och förlitat mig på uppgifter från referensområdena och intervjuer med 

jordbrukare och huvudmän för vattentäkter i dessa.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 

I detta stycke följer en kort genomgång av centrala och återkommande begrepp i uppsatsen 

som är i behov av en tydlig definition och förklaring.  

Administrativ arbetsbörda: Med detta åsyftas här den mängd arbete som anställda på 

tillståndsmyndigheten arbetar under och som är orsakad av ärenden kopplade till spridning av 

kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. I denna uppsats approximeras 

arbetsbördan genom att undersöka antalet inkomna ansökningar om tillstånd, dispenser och 

ersättningar.     

Direktiv: Direktiv är juridiskt bindande för EU:s  medlemsländer (MS) och beskriver resultat 

som ska uppnås på ett visst område, exempelvis vattenförvaltning. Direktiven anger även en 

tidpunkt då de uppsatta målen ska vara uppfyllda. Däremot lämnas det fritt upp till MS själva 

att välja hur de uppnår målen, med andra ord hur de utformar sin lagstiftning.
5
 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel: ”… en verksamhet eller åtgärd som innebär att 

en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, 

förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller 

är föremål för något annat jämförbart förfarande,”
6
 

Huvudman för vattentäkt: Benämning på den som äger en allmän va-anläggning, det vill 

säga försörjer bostadshus och annan bebyggelse med vattentjänster. Detta innebär att den har 

ansvar för ledningar och andra anordningar som har med försörjningen att göra
7
. 

Huvudmannen är även ansvarig för att täkten är tillräckligt skyddad och är skyldig att initiera 

inrättande av eller revidering av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
8
.  

Kemiska bekämpningsmedel: ”… kemisk produkt som syftar till att förebygga eller 

motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom,”
9
 

Lantbrukare/Jordbrukare: Dessa uttryck används som synonymer i uppsatsen 

                                                 
5
 Regeringens hemsida, www.regeringen.se (2009-04-24) 

6
 Riksdagen (1999): Miljöbalken (SFS 1998:808)14 kap. 2§ 6 punkten 

7
 Riksdagen (2006): Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)2§, 13§ 

8
 Länsstyrelsernas hemsida, www.lansstyrelsen.se (2009-04-27) 

9
 Riksdagen (1999) kap 2§  4 punkten 
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Miljöbalken: MB (1998:808) är en ramlag och anger riktlinjer och principer för hur hänsyn 

ska tas till miljön men lämnar samtidigt öppet för tolkningar i många fall eftersom den inte 

anger gränsvärden eller liknande specifika regler. Förordningar och föreskrifter utfärdas av 

regeringen och statliga myndigheter för att specificera och göra uttolkningen och användandet 

av MB lättare.
10

 

Miljökvalitetsnormer: Finns reglerade i MB 5 kap. och utgörs av föreskrifter om kvalitet på 

mark, vatten, luft eller miljön i övrigt om det anses nödvändigt för att skydda människors 

hälsa och miljön. De innebär i praktiken gränsvärden för förorening eller störning som max 

tolereras, alternativt nivåer som ska eftersträvas under en viss /vissa tidsperioder
11

.     

Miljökvalitetsmål: Icke rättsligt bindande mål
12

 som Sverige haft sedan 1999
13

 och som 

syftar till att förtydliga hur tillståndet i miljön ska vara inom olika områden för att det ska 

klassas som långsiktigt ekologisk hållbart
14

.  

Intressemotsättning: ”Två personer är intresserade av något och om den ena gör det som 

hon är intresserad av inskränker det den andres möjligheter att göra det som hon är intresserad 

av” 
15

 

Konflikt: I botten finns en intressemotsättning men utöver det faktum att: ”Båda 

aktörernas handlingar är inriktade på att hindra den andre aktören från att handla eller 

utöva inflytande. Båda tolkar …den andra aktörens handlingar som illvilliga.”
16

 

Primär skyddszon: Tidigare benämnt inre skyddszon. Området som finns närmast kring 

vattentäkten. Detta område ska göra att tid finns att agera vid händelse av akut förorening.
17

 

Sekundär skyddszon: Tidigare benämnt yttre skyddszon och omfattar ett område utanför den 

primära skyddszonen. Syftet med skyddet i denna zon är att bibehålla eller förbättra vattnets 

kvalitet.
18

 

                                                 
10

 Chalmers hemsida, www.chalmers.se (2009-05-20) 
11

 Riksdagen (1999) kap 1-2§ 
12

 Dalhammar, Carl (2008): Miljömålen och miljöbalken – Möjligheter till rättsligt genomdrivande av 

miljökvalitetsmål (IIIEE Report 2008:1). Lund: The International institute for industrial environmental 

economics (IIIEE) s. 55 
13

 Miljömålsportalens hemsida, www.miljomal.se (2009-04-14) 
14

 Regeringen (1997): Regeringens proposition 1997/98:45- Miljöbalk 

s. 158 
15

 Hallgren, Lars och Ljung, Magnus (2005): Miljökommunikation. Lund: Studentlitteratur s.134  
16

 Ibid s. 135 
17

 Naturvårdsverket (2003) s. 33-34 
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Sense of place: Yi-Fu Tuan definierar det som en egenskap hos människor som uppkommer 

efter lång och nära kontakt med en plats. En människa får då en undermedveten känsla för den 

platsen och kopplar automatiskt olika sinnesförnimmelser till den.
19

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens övergripande upplägg är att kapitel 1 utgör det inledande kapitlet som anger 

uppsatsens innehåller, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Kapitel 2 tar upp 

metodteoretiska ställningstaganden och jag redogör för metoden som använts. Kapitel 3 består 

dels av en genomgång av relevant och aktuell forskning i ämnet men även en genomgång av 

aktuella lagar, förordningar och andra bestämmelser som rör vatten kopplat till jordbruk. 

Kapitel 4 innehåller information om de fyra referensområdena som ingått i undersökningen. I 

detta kapitel redovisar jag även det empiriska materialet som inhämtats genom intervjuer med 

jordbrukare och kontaktpersoner för huvudmän för vattentäkter. Till sist innehåller kapitel 5 

en analys av det insamlade materialet och även en diskussion kring det.  

  

                                                                                                                                                         
18

 Naturvårdsverket (2003) s. 33-34 
19

 Tuan, Yi-Fu (1974): “Space and Place: humanistic perspective” I: Agnew, John., Livingstone, David N. &     

Rogers, Alisdair (ed.): Human geography- an essential anthology. Oxford: Blackwell Publishing 
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2 Metod 

Jag har i denna uppsats utgått från Rodney Åsbergs definition av vad metod är. Han påpekar 

att det är viktigt att skilja på det sätt som en forskare går till väga i sitt arbete, det Åsberg 

kallar metod, och de fenomen som samme forskare söker kunskap om. Den här definitionen 

innebär att det är fenomens egenskaper som kan sägas vara kvantitativa eller kvalitativa och 

därmed blir även data som forskare tar fram om de olika fenomenen kvantitativa eller 

kvalitativa. Med andra ord ses faktisk data, istället för metoden som används för att ta fram 

den, som kvantitativ eller kvalitativ.
20

 Metoden för genomförande av detta uppsatsprojekt har 

bestått av inhämtande av båda dessa typer av information uppdelat i två delar. Innan arbetet 

med uppsatsen beskrivs närmare följer här en generell genomgång av metoder för skapande 

av de två formerna av data.  

Metoder för att ta fram kvantitativ data präglas av en naturvetenskaplig syn på 

kunskap. Tydliga exempel på detta är det genomgående syftet att generalisera resultat som tas 

fram samt att graden av kontroll som forskaren vill har över undersökningen är väldigt hög. 

Forskaren är i detta fall inte intresserad av omgivande faktorer utan vill efterlikna ett 

laboratorium där fenomen som ska studeras kan isoleras. Metoder för att ta fram kvalitativ 

data kännetecknas, i motsats till detta, av en humanistisk och samhällsvetenskaplig syn på 

kunskap. Exempel på detta är att inte bara förklara utan även att förstå fenomen samt den 

jämförelsevis låga grad av kontroll som forskaren eftersträvar. Den lägre graden av kontroll är 

viktig för att fånga ett studerat fenomens kontext. Kontexten värderas högt och istället för att 

isolera fenomen görs valet att ta in omgivningen i ambitionen att förklara.
21

  

Det är inte bara metoderna för inhämtande av kvantitativ och kvalitativ data som 

skiljer sig åt utan även data/ informationen i sig och det grundar sig i de skillnader som finns i 

fenomens egenskaper
22

. Kvantitativ data består bland annat av statistik och siffror och den 

inhämtas ofta med hjälp av enkäter eller från register. Kvalitativ data å andra sidan utgörs av 

berättelser och ord och samlas ofta in genom att intervjua människor på olika sätt. Till sist bör 

ytterligare en aspekt som skiljer metoderna åt nämnas och det är den roll som forskaren intar i 

förhållande till det som studeras. Objektivitet eller opartiskhet är ett centralt uttryck inom all 

                                                 
20
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forskning men inom metoder för inhämtande av kvantitativ data uppnås det genom att 

forskaren ser till att ha avstånd från det undersökta fenomenet. Tvärtemot detta värdesätter 

forskare som inhämtar kvalitativ data närheten till sin källa
23

. 

 Det kvantitativa materialet till denna uppsats togs fram genom att kontakta 

kommuner och länsstyrelser med ansvar för tillstånds-, ersättnings- och dispensärenden inom 

de utvalda referensområdena. Data utgörs av information rörande ansökningar om spridning 

av kemiska bekämpningsmedel inom respektive VSO. Det kvalitativa materialet å andra sidan 

togs fram genom besöksintervjuer med jordbrukare och representanter för huvudmännen för 

vattentäkter inom två, av de totalt fyra, referensområdena. Flästa i Bollnäs kommun 

respektive Ljung VSO i Linköpings och Motala kommun. Syftet med intervjuerna var att 

komplettera den kvantitativa informationen och lyfta fram rösterna hos de parter som utgjorde 

intressemotsättningen. Syftet var även att få information om påverkan på jordbrukets 

utveckling som inte uppgifterna från tillståndsmyndigheten innefattade
24

 samt en inblick i hur 

diskussionerna inom samrådsgrupperna inför inrättandet gått till
25

. Utöver besöksintervjuerna 

gjordes en rad kortare telefonintervjuer med ansvariga för vattenfrågor inom Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) med vilka syftet var att få en mer generell bild av hur jordbruket påverkas 

av restriktionerna på spridning av kemiska bekämpningsmedel inom VSO. En generell 

uppfattning är nämligen svår att få enbart genom de två besöksintervjuerna med enskilda 

jordbrukare. 

Besöksintervjuernas upplägg var i det närmaste strukturerat, det vill säga 

frågornas formulering var väl genomtänkta och samma frågor ställdes i samma ordning till de 

olika respondenterna
26

. Dock anpassades frågorna marginellt till de två respondentgrupperna 

(jordbrukare respektive huvudmän) och skiljde sig därför en aning men var i huvudsak lika 

eftersom syftet var göra en jämförande analys av svaren. Se Bilaga 3 för fullständiga 

intervjuguider. Formulerandet av intervjuguiderna pågick under ett par veckor innan 

intervjuerna genomfördes och utgångspunkten var ett antal rubriker som utgjorde 

operationaliseringar av undersökningens frågeställningar. Förberedelserna syftade till att 

undvika framstressade och ogenomtänkta frågor och därmed öka undersökningens validitet
27

. 
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Ytterligare förberedelser som gjordes för att öka förutsättningarna för ett bra och tillförlitligt 

resultat var att intervjuerna bokades in i intervjupersonernas hemstäder (Bollnäs och 

Linköping). Avsikten var att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma samtidigt som jag 

som författare fick möjlighet att se och få en känsla för ett par av platserna som uppsatsen 

berör. Intervjuerna varade i cirka 60 minuter vardera och de inleddes med en påminnelse och 

förtydligande om hur svaren skulle komma att användas. Detta för att undvika osäkerhet hos 

intervjupersonerna och risk för att de skulle vara restriktiva och försiktiga i besvarandet av 

frågorna
28

. Risken för detta, och därmed vikten av försiktighetsåtgärderna, bedömdes vara 

stor i denna undersökning eftersom intervjupersonerna inom respektive referensområde har 

stått, och står, på var sin sida i en intressemotsättning. 

Samtalen spelades in med en mp3-spelare och istället för att transkribera hela 

intervjuerna ordagrant sammanfattades de delar som ansågs vara mest centrala. Citat och 

resonemang noterades med hänsyn till att inget skulle plockas ur sitt sammanhang och 

intervjupersonerna fick möjlighet att godkänna min återgivna version av intervjusvaren innan 

den slutgiltiga versionen av uppsatsen lämnades in. Analysen av intervjumaterialet gjordes 

sedan utifrån en uppdelning av jordbrukare och kontaktperson för huvudman för vattentäkt. 

Detta valdes istället för en uppdelning kommunvis och motiveras med att uppsatsen i övrigt är 

disponerad efter intressemotsättningen mellan jordbruket och huvudmän för vattentäkter och 

analysen passar då in i och bidrar till en helhetsbild om den också utgår från detta. 

 Som författare är jag medveten om att urvalet av referensområden och personer 

att intervjua är i minsta laget eftersom ambitionen även är att generalisera resultaten. Valet har 

dock gjorts att genomföra undersökningen ändå och begränsa undersökningens omfattning till 

tidsramen som funnits. Detta innebär att jag med inte med säkerhet kan säga hur situationen 

kommer att utvecklas i området kring Svartån inom det planerade VSO. Jag anser dock att 

mina resultat ändå ger en fingervisning om hur restriktionerna kan komma att påverka 

administrativ arbetsbörda och jordbruksverksamhet. Inledningsvis var ambitionen att genom 

enkäter även få information från de referensområden som inte besöktes för intervjuer. Detta 

hann jag dock inte med vilket fått konsekvensen att resultaten inte är lika väl underbyggda 

som det inledningsvid var tänkt. Ett önskescenario och bättre resultat hade självklart 

åstadkommits om jag kunnat besöka och genomföra intervjuer i samtliga utvalda 

referensområden. En annan reflektion jag har gjort är kring det faktum att jag inte haft någon 

                                                 
28
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mall att utgå utifrån i min undersökning. Det beror på att jag inte hittat någon som tidigare 

studerat processen fram till och effekterna för jordbruket och administrativ arbetsbörda utifrån 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Det är troligt att min metod att studera processen därmed 

inte täcker in hela fenomenet. En ytterligare ambition jag hade inledningsvis var att 

konstruera kartbilder över referensområdena med hjälp av GIS (Geografiska 

informationssystem). Detta visade sig vara omöjligt att genomföra på grund av de kostnader 

som inköp av kartor över de aktuella områdena skulle innebära och kartorna som uppsatsen 

innehåller står inte i proportion till den nivå som min ambitionsnivå var på. 

Sist men inte minst bör det  nämnas att med anledning av att arbetet med 

vattenskyddsområden har kommit olika långt och organiseras på lite olika sätt i landets 

kommuner och länsstyrelser har det varit svårt att få fram likvärdiga uppgifter om alla 

områden och respektive processer. Detta har resulterat i att uppgifterna från de fyra områdena 

inte är lika detaljerade. I flera fall, av skäl som hade med sättet som tillståndsansökningar 

registreras och nyanställd personal på kommunerna, var det även svårt att få fram uppgifter 

om hur många ansökningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel som inkommit till 

tillståndsmyndigheten. Detta fick betydelsen att undersökningen och resultaten i uppsatsen till 

större del än planerat bygger på information av kvalitativ typ. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och litteraturöversikt  

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats består av två delar. Den första utgörs av 

forskning, studier och andra dokument som berör eller på annat sätt kan kopplas till ämnet 

och den andra delen består av lagar och rekommendationer kring vattenvård.  

3.1. Forskning och annan litteratur 

Situationen med två konkurerande intressen för vatten som står i fokus i denna uppsats kan 

antingen vara en intressemotsättning eller en konflikt. Det är viktigt att skilja på dessa termer 

och inte generalisera och se alla fall av konkurerande intressen som konflikter (se stycke 1.4 

för definitioner). Begreppen och skillnaden mellan dem är viktiga för uppsatsen eftersom 

intervjuer görs med två aktörer som innehar konkurerande intressen för vatten. För att i denna 

situation kunna behålla en så objektiv roll som möjligt är det viktigt att som forskare inte läsa 

in konflikter och färgas av aktörernas sätt att uttrycka sig. En vetskap om att allt inte behöver 

vara en konflikt kan hjälpa till med detta. 

Hallgren och Ljung beskriver att i de fall då det ändå kan sägas finnas en 

regelrätt konflikt så minskar aktörernas tillit till situationen och lika så 

interaktionen/samspelet mellan dem. De involverade aktörernas riskbedömningar skiljer sig 

även åt. Utöver de olika risker som parterna ser med den andres ståndpunkter uppstår en risk 

att personerna ska bli av med valfriheten i sina handlingar, att den andre ska skadas eller att 

aktören själv ska tappa anseendet. De senare tre riskerna har inget med själva sakfrågan att 

göra men är likväl risker som beaktas av aktörerna när de interagerar. Bedömningen av dessa 

risker görs utifrån vilka erfarenheter de har av interaktionen och i fråga om konflikter, till 

skillnad från intressemotsättningar, så har aktörerna som sagt väldigt lite tillit till att 

interagera. Detta betyder att risken bedöms hög för att förlora valfrihet att handla som man 

vill, att den andre kommer att skadas av det egna handlandet och att själv tappa anseendet.
29

 

Följden blir att aktörerna ser till sitt eget bästa, struntar i att sätta sig in i den andra sidans syn 

på saken, eller att kompromissa. Allt detta resulterar i att ingen går ut ur processen som 

vinnare
30

, eftersom de har fällt krokben för varandra. 

Bruce Mitchell har teoretiserat mer specifikt kring konflikter och han ser i 

huvudsak fyra orsaker till att de uppstår: 1. Skillnader i kunskap och förståelse, 2. Skillnader i 
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vad som värdesätts, 3. Meningsskiljaktigheter kring fördelning av förmåner och kostnader och 

till sist 4. Meningsskiljaktigheter som beror på personligheter och omständigheter hos 

intresserade parter
31

 (min översättning). I diskussionsstycket finns det anledning att 

återkomma och koppla de intressemotsättningar som uppsatsen studerar till dessa punkter.    

En annan relevant diskussion för uppsatsen är den som Peter F. Cannavò för i sin 

bok ”The working landscape”. Cannavò talar utifrån ett nordamerikanskt perspektiv men 

öppnar för möjligheten att applicera den på andra delar av världen och jag har valt att se 

likheterna med de svenska förhållandena och använda hans resonemang. I sin bok beskriver 

han en medelväg mellan att å ena sidan hänsynslöst utnyttja och exploatera naturens resurser 

och å andra sidan lägga en död hand på naturen genom att förhindra verksamheter med olika 

typer av förbud. Sitt förslag på medelväg kallar han för the working landscape
32

 och den 

innebär ett slut på ohämmad miljöförstöring
33

. Cannavò menar att exploatering förstör 

skapade och naturliga landskap och skadar människors sense of place. Å andra sidan menar 

han att de grupper som istället vill skydda miljön ofta svarar på exploatering med krav på 

förbud mot verksamheter som leder till ett landskap som blir stillastående och utan 

utveckling.
34

 Det Cannavò beskriver är en motsättning som vissa människor föreställer sig 

finns mellan att förändra och att bevara. Han menar vidare att denna tänkta motsättning är en 

viktig orsak till att intressemotsättningar uppstår kring markanvändning och att den då även 

hindrar en lösning. Cannavò skriver vidare att demokratiska processer drabbas negativt i de 

fall som representanter för de två lägren inte väljer att kompromissa för att komma överens.
 35

 

Han citerar Daniel Kemmis som beskrivit problemet som att: 

”the parties have the power to veto each other`s initiatives, but no one has the 

ability to create successful initiatives”
36 

En ytterligare aspekt som är viktig att notera inom ramen för denna uppsats är 

det faktum att olika personer har olika bakgrund, erfarenheter och referensramar. Detta 

medför olika uppfattningar om vilka områden och resurser i samhället som är skyddsvärda. 

Gunnel Forsberg beskriver ett förhållande till landsbygden som består av ett inifrån- och ett 

utifrånperspektiv. Utifrånperspektivet, det hon kallar urbant perspektiv, innehas av människor 
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som inte är uppväxta eller yrkesverksamma i jordbruk på landsbygden. De ser landskapet som 

något värt att bevara medan människor med ett inifrånperspektiv som bor och försörjer sig på 

olika typer av verksamheter på landsbygden anser att skydd för miljöerna hindrar dem från att 

leva av jorden.
37

 Även Söderqvist, Hammer och Gren har tänkt kring olika synsätt på vad 

landsbygden ”mår bäst” av. De skriver att dessa landsbygdsområden uppskattades nästan 

uteslutande för sina naturresurser av tidigare generationer men nu för tiden värdesätts de även 

och utnyttjas som rekreationsområden, främst under sommarhalvåret. Här antyds alltså också 

två parallella perspektiv med olika uppfattningar om vad landsbygden är till för.
38

  

I samband med att denna forskning tas upp faller det sig naturligt att även nämna 

begreppet ”sense of place” mer ingående (se stycke 1.4 för definition). Detta är en företeelse 

som mycket ofta, dock inte uteslutande, tas upp i migrationsforskningssammanhang
39

. 

Shuhana Shamsuddin och Norsidah Ujang har skrivit att platser spelar en central roll när 

människor, både enskilt och i grupp, formar sina identiteter. Detta faktum innebär även att 

människor, vilkas identitet formas av en plats, utvecklar speciella känslor för dem och de 

känner en platstillhörighet – sense of place. Denna är stark eller svag beroende på om 

personen är en så kallad insider eller outsider där en insider har starkare känslor för den 

aktuella platsen medan en outsider inte utvecklat samma känslomässiga kopplingar på grund 

av att platsen inte varit med och format identiteten i samma utsträckning
40

. Tuan beskriver det 

på ett liknande sätt. Han menar att ”sense” är något djupare än att bara titta och se en plats, det 

är att känna den instinktivt och kunna känna igen och tycka om den genom andra 

sinnesförnimmelser än bara synen. Att se något vackert kräver ingen lång association med en 

plats men att känna och dofta sig till något som känns nära och tryggt kräver detta
41

.       

 År 1998 genomfördes en enkätundersökning med lantbrukare inom 

avrinningsområdet för Kävlingeån i Skåne
42

. Syftet var att ta reda på vilka motiv lantbrukarna 

hade till att frivilligt delta i ett projekt där åkermark skulle omvandlas till våtmark och 

skyddszoner avsättas längs vattendrag för att minska läckage av näringsämnen till 
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vattendrag
43

. Projektets organisation påminner mycket om sättet som vattenvården 

organiserats efter antagandet av EU s Vattendirektiv
44

 och trots att föreskrifterna vid 

inrättande av VSO inte är frivilliga utan tvingande och att undersökningen rör läckage av 

kemiska bekämpningsmedel och inte näringsämnen, kan resultaten av denna undersökning 

vara av vikt för den här uppsatsen. Söderqvist, Hammer och Gren, som har analyserat 

enkätsvaren, kommer i sin analys fram till att det faktum att projektet var initierat och 

genomfört på lokal nivå bidrog till att det togs emot väl och accepteras av lantbrukare. De 

kommer även fram till att de deltagande lantbrukarnas möjlighet att erhålla privat miljönytta 

var viktig för att vilja delta och att det var viktigt att projektets kollektiva miljönytta kunde 

uppfattas av lantbrukarna
45

. Ett tredje motiv som ansågs viktigt var privat jordbruksnytta, det 

vill säga motiv som rörde jordbruksföretagens lönsamhet. Lantbrukarna svarade i stor 

utsträckning att för egen del ville de delta för att bidra till den kollektiva miljönyttan men de 

bedömde samtidigt att andra deltagare i större grad gjorde det för den privata jordbruksnyttan, 

det vill säga de ekonomiska skälen
46

. En viktig slutsats som dras i analysen är att det inte 

räcker med att uppfylla ekonomiska motiv för att få lantbrukare att delta i ett sådant här 

projekt utan att även de andra motiven bör tillgodoses. Författarna konstaterar även att det var 

lantbrukare som hade en uppfattning om hur ett deltagande i projektet skulle komma att 

påverka dem själva som var mest intresserade av att delta. Av detta drar författarna slutsatsen 

att en strategi för att motivera frivilligt deltagande måste vara inriktad på att informera 

berörda om vilka positiva och negativa konsekvenser som kan komma ut av ett deltagande
47

.        

Med början efter andra världskrigets slut (1945) har jordbruket i allt större 

utsträckning präglats av koncentration, intensifiering och specialisering. Resultatet av denna 

utveckling är dels att jordbruken i allt större grad slagits ihop dels att färre lantbrukare brukar 

allt större arealer. Det har resulterat i ett högre tempo med allt fler maskiner till hjälp och 

olika typer av bekämpnings- och gödningsmedel. Det skapar en större press på jorden som 

brukas som ger större och större skördar. En tredje effekt är den allt mer utbredda 

monokulturen inom jordbruket. Denna har frammanats av ekonomiska skäl och innebär att en 

enda gröda odlas istället för att flera varvas mellan olika år. Den stigande graden av 

mekanisering inom jordbruksnäringen har även kommit att betyda att det skapas färre 

                                                 
43

 Ibid s.269 
44

 Ibid s.273 
45

 Ibid s.279 
46

 Ibid  s.277 
47

 Ibid s.280 



20 

 

arbetstillfällen på gårdarna. Den sammantagna effekten är att färre och allt större jordbruk är 

de som klarar anpassningen till marknaden och som lever vidare.
48

      

3.2 Lagstiftning 

3.2.1 Vattenskyddet  

Vatten har alltid varit en livsviktig resurs för människan. I takt med att antalet människor på 

jorden blivit allt större och utnyttjandet blivit allt intensivare har ett organiserat och väl 

samordnat skydd för vattnet som tidigare inte funnits blivit nödvändigt. I denna uppsats 

fokuseras främst på vattenskyddet i Sverige, dock innebär medlemskapet i EU att de svenska 

bestämmelserna till mångt och mycket styrs av lagar och regler som medlemsländerna 

gemensamt stipulerat. Detta innebär att när ett direktiv antas i EU så är Sverige som 

medlemsland skyldigt att införliva bestämmelserna i den egna nationella lagstiftningen. På 

grund av detta finns en anledning att inleda denna genomgång av vattenskyddet i Sverige med 

att titta på den europeiska nivån och det så kallade Vattendirektivet (2000/60/EG). 

3.2.2 Ramdirektivet för vatten  

Från att i slutet av 1900-talet ha funnits en lång rad EU-direktiv med syften att skydda vatten 

med olika användningsområden så antogs år 2000 det så kallade ramdirektivet för vatten 

(Direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område). Reglerna kring vattenförvaltning som tidigare varit mer av ett 

juridiskt snår än ett effektivt regelverk förändrades och förenklades i och med detta
49

 och 

kompletterades i slutet av 2008 med ett direktiv om miljökvalitetsnormer (Direktiv 

2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område…, samt om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG).
50

 

Vattendirektivet kastade om en rad prioriteringar för förvaltningen av vatten 

inom Europa och förutom att göra arbetet enklare betydde det även att arbetet organiserades 

på ett annorlunda sätt och idag ser det ut som följer. Bestämmelserna omfattar nu allt vatten 

(förutom havsområden) oavsett vad det används till och arbetet är organiserat kring vattnets 

avrinningsområden. Detta i motsats den organisation som funnits tidigare kring administrativa 

områden vilkas gränser inte följer de hydrogeologiska förhållandena i naturen. Vid antagandet 
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av direktivet fick åsikten om att ansvaret för skyddet av vattenresurser inte bara ligger på 

miljöpolitiken genomslag. Idag arbetas det därför över politiska gränser med frågor som rör 

vattenresurser. Vattendirektivet poängterar vidare att det finns behov av en förändrad syn på 

vatten som resurs bland alla användare. Inom ramen för detta arbetas det idag mycket med att 

göra nyttjandet av vatten hållbart så att även framtida generationer ska ha tillgång till rent 

vatten. Den allmänna uppfattningen har länge varit att vatten är gratis och även detta ämnade 

direktivet ändra på. Utgångspunkten i dag är därför att ansvar ska tas för den verksamhet som 

bedrivs och principen PPP (Polluter Pays Principle) tillämpas, det vill säga förorenaren 

betalar. Som en del i den långsiktiga strategin som etablerats finns även tanken på att inte bara 

förbättra utan att även arbeta förebyggande med att förhindra försämring av vattnets kvalitet. 

Allt detta är tänkt att uppnås genom att utsläpp i vatten regleras och att tydliga mål och 

normer sätts upp för vilken miljökvalitet som önskas. Incitament för att följa och genomföra 

reglerna är tänkta att skapas genom tät och öppen kommunikation mellan ansvariga 

myndigheter och berörda parter, bland andra jordbruket.
51

 

3.2.3 Aktörer inom den svenska vattenvården 

Den svenska lagstiftningen rörande vattenvården innehåller vad man kan kalla tre 

grundpelare. Dessa utgörs av de miljökvalitetsmål som berör vatten, Miljöbalken (SFS 

1998:808) och vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660)
52

. Det slutgiltiga målet med 

vattenvården är att samtliga landets vattenförekomster ska uppnå och bibehålla god 

vattenstatus senast år 2015
53

.  

Av Sveriges totalt 16 miljökvalitetsmål är det inte alla som berör vattenvård. 

Detta trots att många frågor som miljömålen behandlar indirekt berör vattnets kvalitet. De 

som närmast kopplas ihop med vattenkvaliteten är mål nr 3; Bara naturlig försurning, nr 4; 

Giftfri miljö, nr 7; Ingen övergödning, nr 8; Levande sjöar och vattendrag, nr 9; Grundvatten 

av god kvalitet, nr 10; Hav i balans, levande kust och skärgård och nr 11; Myllrande 

våtmarker.
54

 Eftersom dessa mål inte är rättsligt bindande är bestämmelserna i miljöbalken 

centrala för att miljökvalitetsmålen ska uppnås
55

. Vattenförvaltningsförordningen (SFS 

2004:660) utgör en viktig del i den administrativa organisationen av svensk vattenvård och 
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kan därför räknas som en grundpelare. Förordningen är en del i omställningen till en 

organisation utifrån avrinningsområden eftersom den lagstadgar indelningen av landet i fem 

vattendistrikt som i sin tur utgörs av grupper av enskilda avrinningsområden. Vattendistrikten 

är indelade i förhållande till de stora vatten som omger Sverige, det vill säga: Bottenviken, 

Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Det praktiska arbetet inom 

vattendistrikten för att uppnå den goda vattenstatusen inleddes med att alla vattenförekomster 

inventerades och analys görs av den påverkan som finns och därmed klargörs vilka 

förutsättningar som finns för vattnet. Utifrån denna inventering klassas sedan 

vattenförekomsternas aktuella status i förhållande till den som skall uppnås och nästa steg blir 

att utarbeta åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det anses även viktigt att 

hålla uppsikt över statusen i vattenförekomsterna för att se om åtgärder verkligen har effekt.
56

 

Utöver vattenmyndigheterna besitter kommuner, naturvårdsverket och Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) viktiga poster inom vattenvården i landet. Vad gäller 

kommunerna så är de viktiga av den anledningen att planmonopolet i Sverige ligger på lokal 

nivå, det vill säga hos kommunerna och det innebär att de har skyldighet att planera för den 

egna mark- och vattenanvändningen
57

. Kommunerna har även enligt lag om allmänna 

vattentjänster (SFS 2006:412) skyldighet att försörja bebyggd miljö med vatten och avlopp 

om det i ett större sammanhang bidrar till skyddet av människors hälsa eller miljön
58

. 

Naturvårdsverket och SGU innehar viktiga roller eftersom de givits rätten att utforma 

föreskrifter, allmänna råd och handböcker rörande vattenvården
59

. Naturvårdsverket har 

exempelvis utformat handboken med allmänna råd för hur stort ett VSO bör vara och vilka 

föreskrifter som bör finnas för att skydda vattnet i enlighet med MBs bestämmelser
60

. De har 

även formulerat föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel
61

 och samarbetat 

med lantbruksnäringen i utformandet av en handbok med praktiska rekommendationer för de 

som sprider kemiska bekämpningsmedel i syfte att minimera skador på miljö som omger 

åkermarken
62

.  
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Till sist bör ytterligare en aspekt tas upp som rör det kommunala ansvaret för de 

som bor och verkar inom dess gränser. Det finns nämligen uttryckt i kommunallagen att inget 

individuellt stöd till enskilda näringsidkare får förekomma.
63

 I analysen återkommer jag till 

denna bestämmelse och då i en diskussion med koppling till det faktum att en av de fyra 

kommunerna i undersökningen har betalat ut ersättning till jordbrukare inom VSO för 

förlorad skörd där kemiska bekämpningsmedel förbjudits.    

3.3 Miljökrav inom jordbruket 

Det är inte bara vattnet som skyddas i miljökvalitetsmålen utan även jordbrukets intressen 

finns med i form av mål nr 13; Ett rikt odlingslandskap. Detta mål uttrycker vikten av ett 

fortsatt brukande av jorden för att motverka nedläggning och specialisering och ytterligare ett 

syfte är att viktiga natur- och kulturvärden ska leva vidare och bevaras.
64

 Staten har 

miljöbalken och andra bestämmelser som medel för att uppnå miljömålen. 

Lantbruksnäringens motsvarighet är det egna arbete  ”Greppa näringen” som är ett samarbete 

mellan LRF, Jordbruksverket, Länsstyrelserna samt en rad andra företag inom 

lantbruksnäringen.
65

 Inom ramen för detta ges stöd till jordbrukare vars fastighet hamnat inom 

ett VSO för att visa hur de kan driva sin verksamhet vidare under de nya förutsättningarna 

bland annat genom att anpassa val av grödor och bekämpningsmedel.
66

  

  LRF är en viktig och inflytelserik aktör när det kommer till vattenvårdsfrågor i 

landet. Även om organisationen finns och arbetar med lantbruksfrågor i allmänhet på såväl 

nationell-, regional- och lokal nivå så prioriteras just nu frågor som rör vatten i alla dessa led. 

Några exempel på aktiviteterna som bedrivs är utbildning av lantbrukare i vattenvårdsfrågor 

och bildande av opinion genom att synliggöra organisationens ståndpunkter i media. LRF 

agerar även remissinstans för naturvårdsverket som utformar handboken med 

rekommendationer för hur skyddsföreskrifter ska utformas. LRF kan erbjuda juridisk hjälp till 

lantbrukare som vill ha hjälp att hitta rätt i snårskogen av regler och bestämmelser och sist 

men inte minst bör det nämnas att LRF kommunicerar med kommuner i syfte att finna 

medelvägar mellan skydd av vatten och intrång i lantbrukares verksamheter.
67
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 LRF har givetvis tankar, idéer och åsikter om i vilken utsträckning och hur 

lantbrukare ska anpassa sig till föreskrifter inom VSO. När det gäller alternativ till att odla 

med kemiska bekämpningsmedel så tycker LRF att ekologisk odling bör övervägas, inte bara 

av de som påverkas av ett förbud, utan av alla. Ett undantag ser de dock för odling av 

kemikalieintensiva grödor som potatis och bär. Dessa bedömer de inte kommer att kunna 

odlas på ett ekonomiskt hållbart sett utan möjlighet till användning av kemiska 

bekämpningsmedel
68

. Åsa Wolgast Broberg (ÅWB), ansvarig för vattenfrågor inom LRF i 

Norrköping, påpekar dock att alla inte har lika bra förutsättningar att övergå till det ekologiska 

odlingssättet. Hon nämner bristande tillgång på betesdjur inom nära håll, och därmed ingen 

avsättning för vall, som ett exempel på varför det inte är lika lätt över allt. Hon bedömer att 

Örebro inte är vad hon kallar ett ”djurdistrikt” och alltså inte har tillräkligt mer betesdjur för 

att skapa avsättning för en stor mängd vall. Hon menar vidare att jordarterna också har 

betydelse för hur väl ett ekologiskt jordbruk fungerar och att lämpliga sådana inte återfinns 

överallt. ÅWB menar att en stor grupp jordbrukare av principskäl inte vill odla ekologiskt på 

grund av att det har något av en miljömupp- stämpel. Men hon är även av den uppfattningen 

att många representanter för kommuner runt om i landet inte är medvetna om att det inte går 

att odla ekologisk på vilken mark som helst pågrund av de anledningar som nämnts ovan
69

.       
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4 Referensområden och sammanfattning av intervjuer 

4.1 Referensområden 

I bilaga 1 finns kartor som kan ge en översiktlig bild av var VSO som ingår i denna 

undersökning finns lokaliserade i Sverige och hur de ser ut mer i detalj. I bilaga 2 finns en 

tabell som sammanfattar områdenas olika karaktärsdrag.  

4.1.1 Ytvattentäkt Ljungsjön  

Vattentäkten i Ljungsjön är en ytvattentäkt som ligger inom Linköping- och Motala kommun. 

Det är en kommunal vattentäkt och det kommunägda bolaget Tekniska verken är huvudman
70

. 

Totalt förser den ca 100000 personer med dricksvatten 
71

 och beslutet om inrättande av VSO 

togs i december år 2005 och föreskrifterna började gälla sex månader senare
72

. Ingenstans 

inom området råder förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel men tillstånd krävs 

i såväl primär- som sekundär zon
73

. Totalt har det inkommit 6 st. ansökningar om att få sprida 

kemiska bekämpningsmedel i var och en av de två berörda kommunerna, det vill säga 

sammanlagt 12 st. Alla dessa har beviljats för tre växtsäsonger och förenades med villkor
74

. 

En handläggare på Linköpings kommun berättar att det uppstår en hel del mer arbete när VSO 

inrättas och ansökningar om olika typer av permanenta och tillfälliga verksamheter kommer 

in
75

.  

Sättet som kommunen och markägare/brukare har agerat för att komma överens 

inom detta VSO är omtalat för sin framgång och omnämns som ”Linköpingsmodellen”
76

. 

Denna innebar att Tekniska verken och lantbruket förhandlade öga mot öga med syftet att 

hitta en gemensam lösning på problemet, utan att blanda in externa konsulter och krav på 
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ekonomisk ersättning. Överenskommelsen resulterade i avtal mellan parterna som klargjorde 

deras respektive åtaganden i överenskommelsen
77

.  

4.1.2 Grundvattentäkt Flästa 

Vattentäkten i Flästa är istället en grundvattentäkt som ligger i Bollnäs kommun. Detta är 

också en kommunal vattentäkt, det vill säga kommunen är huvudman, och det är en av få 

sådana täkter som fått vattnet klassat som ”naturligt mineralvatten”
78

. Vattnet försörjer 

framförallt tätorten Bollnäs och därmed ca 15000 personer och 23100 om industrier 

inkluderas
79

. Vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter fastställdes i september 2004 och 

det råder förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel både inom primär och 

sekundär zon
80

. Detta betyder att det inte går att ansöka om tillstånd varför inga sådana heller 

inkommit till kommunen
81

. Inför inrättandet av VSO kommunicerade kommunen med en 

samrådsgrupp med representanter från boende i området som även hade hjälp från LRF s 

juridiska byrå och naturvårdsenhet i Uppsala
82

. Innan beslutet om inrättande togs hade 

kommunen dessutom gjort upp med markägare/brukare om ersättning för utebliven skörd 

(inkomst)
83

 och tack vare detta har ingen överklagat beslutet eller inkommit med ansökan om 

dispens eller ytterligare ersättning
84

. Det är inte vanligt att kommunen betalar ut ekonomiska 

ersättningar när VSO inrättas, delvis med anledning av oklarhet i hur kommunallagen ska 

tillämpas med sin princip om att ingen enskild näringsidkare får gynnas framför andra.
85

  

4.1.3 Gävle- Valboåsen 

I Gävle kommun har VSO kring grundvattentäkten Gävle-Valboåsen ingått i undersökningen. 

Vattnet ur denna försörjer ca 80000 personer i och kring Gävle
86

 och föreskrifterna började 

gälla i oktober 2006. Inom den primära skyddszonen råder det förbud mot spridning av 
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kemiska bekämpningsmedel och inom den sekundära zonen är det förbud för nya 

verksamheter medan befintliga däremot kan söka tillstånd för att få fortsätta sprida.
87

 Vad 

gäller antalet ansökningar om spridning så har det fram till dags datum endast inkommit 2 st. 

och en av dem har behandlats och beviljades för en växtsäsong och förenades med villkor. 

Agneta Kling (AG) på Gävle kommun berättar att man nyligen inventerat ett VSO norr om 

Gävle och där upptäcktes det att många verksamheter som enligt föreskrifterna är skyldiga att 

söka tillstånd inte gjort det. Detta gör att hon misstänket att det även inom finns jordbruk 

inom VSO Gävle- Valbåsen som sprider kemiska bekämpningsmedel utan att söka tillstånd. 

Inventering av detta område är planerad till sommaren 2009 och detta menar AG gör att 

arbetsbördan blir väldigt stor. Inför införandet av VSO med tillhörande skyddsföreskrifter 

protesterade berörda markägare/ brukare och det ledde till att området omfattning 

minskades.
88

       

4.1.4 Fuglie 

Vattenskyddsområdet Fuglie ligger i Trelleborgs kommun och det är en grundvattentäkt som 

försörjer ca 28000 personer i och kring Trelleborgs tätort
89

. Föreskrifterna började gälla i 

början av 2004 och inom både primär- och sekundär zon krävs det tillstånd för att få sprida 

kemiska bekämpningsmedel
90

. Kommunen uppger dock att de har ambitionen att vara 

restriktiva med att bevilja ansökningar inom den primära zonen
91

. Det har inte gått att få fram 

uppgifter om hur många ansökningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel som 

inkommit men totalt är det ca 40 lantbrukare som äger fastigheter inom området och som där 

med kan tänkas söka tillstånd. Christina Mauritzon (CM), handläggare på Trelleborgs 

kommun, menar att det är väldigt mycket arbete med de ansökningar som inkommer från 

detta och andra VSO. Hon tycker dock att en tyngre arbetsbörda är något kommunen får räkna 

med. CM påpekar ändå att arbetsbördan är ojämnt fördelad och detta beror på att tillstånd allt 

som oftast ges för en treårsperiod (enligt naturvårdsverkets rekommendationer). Trelleborg 

och andra kommuner överväger därför att variera tillståndslängden för att sprida ut 

ansökningarna och där med även arbetsbördan
92

. I processen fram till inrättandet av området 
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Fuglie samlades vid ett tillfälle en stor del av de verksamma lantbrukarna, representanter från 

LRF och kommunen för att diskutera VSO med föreskrifter. Under processen anlitades även 

en fristående person för att kommunicera med berörda både inom kommunen och bland 

jordbrukare genom att tala respektive grupps ”språk”, det vill säga uttrycka sig så att båda 

sidor förstod innebörden av det som sades och där med vilja ta till sig informationen. Syftet 

med detta var att underlätta genomförandet och undvika att intressemotsättningen utvecklades 

till en konflikt
93

. Trots denna medling överklagades det första beslutet på grund av att 

lantbrukarna ansåg att det omfattade ett för stort område
94

 och en het debatt om hur en 

överenskommelse skulle kunna se ut föregick beslutet
95

. Vad gäller inställningen till att ge 

ekonomisk ersättning till berörda lantbrukare har Trelleborgs kommun rakt motsatt inställning 

till detta jämfört med Bollnäs kommun. Trelleborg har nämligen valt att utforma 

föreskrifterna för att minimera chanserna för att jordbrukare att kunna söka ekonomisk 

ersättning.
96

 CM känner inte till något fall där jordbrukaren slutat med sin verksamhet inom 

området efter införandet av föreskrifterna men vet att vissa brukare har gjort förändringar i sin 

verksamhet
97

.  

4.2 Intervjuerna 

Intervjuguiderna som utformades innehöll frågor kopplade till rubrikerna; Vatten som resurs, 

Processen fram till ett VSO, Resultatet och till sist Nya förutsättningar och här nedan följer en 

sammanfattning av intervjusvaren från jordbrukare respektive kontaktpersoner för 

huvudmännen för vattentäkterna.  

4.2.1 Jordbrukare 

I Bollnäs intervjuades Olle Eriksson (OE) som är deltidslantbrukare på en gård inom VSO 

Flästa. OE har köttdjur och odlar spannmål och hela hans mark ligger inom VSO. I VSO-

processen deltog OE som sammankallande för den grupp boende och brukare som diskuterade 

med Bollnäs kommun. I Linköping intervjuades LP Pettersson (LP) som bedriver sitt jordbruk 

på heltid inom Ljung vattenskyddsområde. Gårdens har mjölkproduktion som huvudsaklig 

inriktning och cirka 1/5 av åkermarken samt drygt 1/3 av skogsmarken ligger inom VSO. 

Under processen var LP ansvarig för den grupp jordbrukare som förhandlade med Tekniska 
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verken (TV) inför inrättandet. De två jordbrukare som intervjuades är båda födda på 1950-

talet och har var och en bedrivit jordbruk sedan ungefär 30 år tillbaka. Båda är även 

verksamma på gårdar där deras föräldrar brukat jorden i en eller flera generationer tillbaka. I 

beskrivningen av respektive område (se stycke 4.1.1-4.1.4) kan det utläsas att föreskrifterna 

utformats olika i de båda områdena. För OE har de lett till att han tvingats sluta med spridning 

av kemiska bekämpningsmedel helt på sina ägor medan LP har kunnat söka tillstånd och fått 

fortsätta att sprida på delar av sina.  För att anpassa sig till de nya förutsättningarna har OE 

gått över till ett växelbruk med betande Highland cattle för att på så sätt få avsättning för 

vallen. Detta medan LPs verksamhet inte har behövts ändras alls eftersom tillstånd givits för 

fortsatt spridning. LP håller dessutom på att utöka sin verksamhet i form av en ny och större 

ladugård, mycket tack vare att hans son gått in i företaget och skapat förutsättningar för en 

satsning på längre sikt. I Bollnäs har den grupp jordbrukare som bildades för att kommunicera 

med kommunen startat ett företag för att tappa och sälja källvatten på flaska och OE säger att 

den satsningen hade aldrig gjorts om det inte varit för att möjligheten att odla i området 

försvårats och jordbrukarna samlats för att skydda sitt intresse. 

När OE och LP resonerar kring resursen vatten ser de framför allt 

dricksvattenkonsumenterna och jordbruket med bevattning och djurhållning som viktiga 

intressenter. LP kopplar även rent vatten till fungerande kretslopp och bevarande av 

biodiversitet men båda ser lantbrukets behov och hur det påverkas först. OE som fått förbud 

för att sprida säger att; 

”Vattenkällan är ju egentligen inte någon resurs för oss, tyvärr har den blivit en 

belastning” 

På frågan om hur de upplevde kommunikationen med respektive huvudman 

beskriver OE att samarbetet med kommunen varit mycket bra. Han uppskattar att kommunen 

varit tillmötesgående och villiga att diskutera förslagen eftersom de rent krasst skulle ha 

kunnat besluta om föreskrifter utan att ta hänsyn till jordbrukets åsikter. LP är av samma åsikt 

och säger att det pågick en regelrätt förhandling mellan Tekniska verken och lantbrukarna 

med tagande och givande från båda parter. Det tog ett tag att hitta fram till en bra form för att 

kommunicera menar LP och minns att inledningsvis anlitade en konsultfirma för att sköta 

kontakten med jordbruket. Han minns även att de upplevde det som att konsultfirman saknade 

både förhandlingsambition och sakkunskaper om lantbruk vilket skapade frustration bland 
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lantbrukarna och de krävde istället en direktkontakt med Tekniska verken. LP beskriver det 

första samrådet då konsultfirman berättade om det planerade VSO med orden:   

”då ställde vi ju lite obekväma frågor om var gränser mellan yttre och inre 

zonen skulle gå och …va vi fick göra och dom försökte ju…ne det vart en 

otäck stämning där” 

Den fortsatta förhandlingen fördes därför utan inblandning av konsultfirman. LP 

berättar vidare om den erfarenhet han har från andra VSO-processer, han upplever att de 

konsultfirmor som anlitas i stort sett lägger fram samma material vid de olika fallen, bara med 

en annan karta. 

 OE bedömer att jordbruket fick ett tämligen stort inflytande på den slutgiltiga 

utformningen av området och dess föreskrifter i Bollnäs och LP anser att jordbruket kom att 

påverka nästan allt i utformningen av området och föreskrifterna som det beslutandes om i 

Linköping. Vad gäller det slutgiltiga resultatet så påpekar LP flera gånger under intervjun att 

han, och alla andra med honom, är nöjda med området. OE återkommer till att området och 

föreskrifterna är en belastning och menar att trots att brukare och markägare fick en viss 

ekonomisk ersättning så utgjorde det bara en ”droppe i havet”. Dock är han nöjd med att de 

lyckades få lite ersättning i alla fall eftersom det inte är vanligt att kommuner betalar ut något 

över huvud taget. Både OE och LP kritiserar en inställning som de anser att kommunen 

hade/har och som består i att jordbruket ensamt ses som hotet mot vattenkvaliteten. OE 

berättar att jordbrukare i Flästa reagerat på att tung trafik tillåtits köra på vägarna nära täkten 

medan jordbruket belagts med diverse restriktioner. LP å sin sida tar upp övningsverksamhet 

med helikopter och läckande latrintankar tillhörande fritidshus som inte åtgärdas medan 

jordbruket i samma område belagts med restriktioner.  

OE vill inte förklara allt för mycket av utvecklingen inom Flästa med 

föreskrifterna som sattes upp i och med VSO utan betonar också det han kallar för en allmän 

utveckling som under senare år har inneburit krav på renare verksamheter och större arealer 

för att vara ekonomiskt bärkraftig. OE beskriver det som att jordbruket successivt blir renare 

och renare men att han och andra inom VSO med förbud mot spridning av kemiska 

bekämpningsmedel råkar ut för en utveckling i extrem takt.  LP är inne på samma spår och 

menar att det inte bara är reglerna inom VSO som påverkar jordbruket utan att det på senare 

år har kommit en lång rad olika miljöcertifieringar samt andra krav som alla för utvecklingen 

åt samma håll och som alla kräver att jordbrukare har olika myndighetskontakter. LP menar 
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vidare att inställningen till denna utveckling är olika beroende på vilken generation 

jordbrukaren tillhör, där de äldre generellt ser negativt på förändringar som dessa. Han minns 

från förhandlingarna om VSO att vissa lantbrukare motsatte sig ett VSO helt och hållet och 

ibland hotade med att de skulle vara tvungna att lägga ner hela sin verksamhet till följd av 

föreskrifterna. Dock var uppfattningen som dominerade i de egna leden var att man istället 

skulle göra det bästa av situationen och komma överens med Tekniska verken om en lösning 

som fungerade för båda parter.   

LP vet ingen som har lagt ner sin verksamhet till följd av inrättandet av VSO, 

möjligtvis ändrat den i något avseende. OE säger även han att det inte är någon som har slutat 

med sin jordbruksverksamhet. Inom området har de stora jordbrukarna tagit åt sig mer mark 

som en följd av den allmänna trenden och han framhåller att om det inte var för att det funnits 

så mycket djurhållare på nära håll, och där med avsättning för vallen, hade alternativen varit 

färre och konsekvenserna för jordbrukarna mer negativa. OE uppger att hans ekonomi har 

påverkats negativt av spridningsförbudet men han har ändå valt att fortsätta sin verksamhet. 

Detta menar han beror på att han inte har något val. Han vill nämligen behålla fastigheten, och 

den måste brukas. Han tillägger att han har haft möjlighet att fortsätta delvis tack vare att han 

som deltidsjordbrukare har en andra inkomstkälla.   

Vad gäller framtidsutsikter uttrycker OE en stark oro över den utveckling han 

befarar att Bollnäs kommun inlett där regler tolkas restriktivt och, som han upplever det, 

stoppar satsningar, expansion, utveckling och nyetablering i området. OE menar att när dessa 

möjligheter minskas så är det även mindre chans att yngre generationer ska vilja ta över 

verksamheter och fortsätta på en lång lantbrukstradition och effekten blir en ”död hand” på 

landsbygden. OE är även av den åsikten att nivån på de beslutade föreskrifterna och framför 

allt kommunens restriktiva tolkning av dem inte nödvändigtvis är motiverad eftersom källan 

aldrig har uppvisat spår av kemiska bekämpningsmedel. LP påpekar också det faktum att 

bekämpningsmedelsrester över de gällande gränsvärdena aldrig har hittats i sjön där 

vattenintaget i Ljung VSO ligger.  

Vad gäller jordbruksnäringen som helhet ser LP ljust på framtiden och säger att: 

”Mat måste vi ju ha” 

”Det [jordbruket] är en framtidsnäring” (Min notering inom []) 
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Även OE säger att det finns intresse för landsbygden, dock satsas det inte i 

samma utsträckning inom Flästa VSO på grund av de restriktiva tolkningarna av lagen.  

Sammanfattningsvis menar OE att det är besprutningsförbudet och restriktiv 

tolkning till nyetablering som har kommit att påverka jordbruket mest inom VSO Flästa. Det 

hindrar nuvarande och kommande verksamhet. LP å sin sida anser att den stora mängden 

myndighetskontakter och framförhållning som krävs är det som kommit att påverka 

jordbruket mest. Det bör även nämnas att både OE och LP tar upp värdeminskningen på 

marken som en negativ konsekvens av VSO.  

Till sist vill jag nämna det LP tog upp under sin intervju angående olika 

konsultfirmors deltagande i VSO-processer på olika platser runt om i Sverige. Han är av den 

uppfattningen att de konsultfirmor som anlitas av kommuner i stort sett lägger fram samma 

material till beslutsförslag oberoende av vilken kommun de hjälper. Han säger: 

”De bara gör en ny karta och ritar nya streck…och sen ska det jobbas på det 

där och det går inte i hamn någon stans, det blir förhandlingar och det kvittar 

om det är i Norrköping eller Södertälje eller var det än är va så har det varit 

dom här diskussionerna” 

På grund av det faktum att de förslag som läggs fram av konsulterna inte godtas 

någonstans så menar LP att kommunerna lägger pengar på att hyra in dem helt i onödan. Han 

menar att pengarna kunde gå till någonting bättre och att konsulterna inte för processen i 

riktning mot en överenskommelse mellan jordbrukare och kommun.     

4.2.2 Kontaktpersoner för huvudman för vattentäkt 

I Bollnäs kommun intervjuades Maria Eklund (ME). Hon är i grunden biolog med inriktning 

på limnologi och VA-chef i Bollnäs kommun sedan 1996. Hennes avdelning (Tekniska 

förvaltningen) på kommunen var ansvarig för ansökan om VSO i Flästa och som VA-chef 

hade ME den samordnande funktionen och var ofta i kontakt med jordbrukare. I fallet 

Ljungsjön var både Linköpings och Motala kommun inblandade men det var huvudmannen, 

det vill säga Tekniska verken i Linköping, som höll i ansökan om VSO. Därför intervjuades 

Bo-Göran Lindqvist (BGL) på Tekniska verken. Han är i grunden civilingenjör med 

inriktning på väg och vatten och har jobbat med vattenvårdsfrågor kopplat till kommunal 

planering under väldigt många år. Vad gäller vatten som resurs så nämner ME allmänna 

miljöintressen som en viktig intressent av ett rent vatten utöver kranvattenkonsumenterna och 
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BGL uppmärksammar dessutom att vattnet ger tillgång till vattenkraft samt fungerar som en 

recipient för dag- och avloppsvatten utöver konsumenternas intresse Han påpekar även att 

vattnet är ett livsmedel precis som annan mat. Han berättar att på sikt kommer det att finnas 

180- 200 000 kranvattenkonsumenter i Linköping och deras intresse kommer att väga tungt i 

eventuella framtida konflikter kring vattenanvändning och vattenkvalitet. 

 Rörande processen för inrättande av Flästa VSO säger ME att hon fick tydliga 

tecken från politiskt håll att de ville ha en överenskommelse och ingen långdragen process 

som riskerade att avgöras i en domstol. Hon menar att mandatet från politikerna hade en 

positiv betydelse för att parterna faktiskt kom fram till en överenskommelse och denna bestod 

i att ekonomisk ersättning utgick till markägare och brukare. Beslutet om ersättning 

motiverades med att det skulle bli kostnader för kommunen oavsett om brukare ersattes 

ekonomiskt direkt eller om de hamnade i en juridisk process efter att beslutet tagits. ME 

beskriver att diskussionerna mellan parterna ibland var ganska tuffa och tillägger, precis som 

LP, att den första reaktionen hos vissa jordbrukare var att det inte skulle gå att odla någonting 

alls. Som ett exempel på reaktionerna från lantbrukare berättar hon: 

”Nån gång kom (namn) in här till mig med en påse med frön och visade hur 

mycket kvickrot som fanns. (Namn) sa att: Åk ME genom byn, å då kunde 

man se hur mycket ogräs det var i odlingarna när de inte fick använda 

kemiska bekämpningsmedel… och det är klart att lämnar man det och gör 

ingenting [för att hitta alternativa bekämpningsmetoder], då blir det så.”  

(MEs förtydligande i efterhand inom [])   

ME tog fram forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som visade på 

hur ekologiska jordbruk hanterar verksamhet utan bekämpningsmedel och de första 

reaktionerna på detta beskriver hon med orden: 

”Mångas inställning här var att de är konventionella odlare och att det där 

med ekologiskt lantbruk är det lite ideologi i.”  

Förhandlingarna i Linköping föregicks av en irriterad stämning mellan parterna 

men efter ett tag insåg man att deras respektive inställning inte fungerade för att komma 

överens och BGL säger att den slutgiltiga överenskommelsen var avhängig det faktum att 

representanter för båda sidor var beredda att diskutera vattenskyddsfrågan förutsättningslöst. 

Han är även av den åsikten att sättet som en person reagerar på delvis beror på hur denne blir 
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bemött och att ansvaret för eventuella konflikter skapas därför ligger på båda parter. En 

central del i kommunikationen med lantbruket anser BGL vara hans och Tekniska verkens 

uppfattning om att vattnet är en gemensam resurs och deras vilja var att sprida den kunskapen 

till alla användare. Han menar att vattnet kan användas av flera samtidigt, utan att någons 

användning hindrar någon annans och att Tekniska verken och lantbruket delar intresset av att 

upprätthålla en god vattenkvalitet. Han anser även att de sakkunniga i vattenfrågor från LRF 

som deltog i förhandlingarna bidrog till att kommunikationen föll väl ut: 

”…det är ju lättare att få höra det från sitt eget led…just när det gäller 

vissa frågor, än att höra det från motparten om vi nu ska kalla oss det.” 

Storleken på de ersättningar som betalades ut till brukare och markägare inom 

Flästa VSO beräkna genom att använda uppgifter om hur mycket skörd en ekologisk 

jordbrukare får ut i genomsnitt, jämfört med en konventionell bonde. ME menar att i sin 

kontakt med jordbrukare har hon fått inblick i deras vardag och kan förstå frustrationen över 

att inte kunna odla grödor som exempelvis potatis som faktiskt kräver ett visst måtta av 

kemiska bekämpningsmedel. Hon säger att:  

”När man pratar med varandra så får man ju också en inblick i hur det är 

att vara lantbrukare… till exempel, jag förstår ju dom här som fick sin 

potatisskörd helt förstörd… vi borde kunna ersätta dom lite”  

”Det handlar om ganska små pengar för varje enskild vattenkonsument” 

ME beskriver en inställning hos jordbrukarna till ekologiskt jordbruk som till en 

början var skeptisk och hon säger att skepsisen kom från åsikten att det skulle behöva finnas 

ett ideologiskt engagemang för att lyckas med det och att de ansåg sig sakna detta. ME är 

dock av den åsikten att det är rimligt att kräva att jordbrukarna ska lära sig att anpassa sig och 

lära sig om alternativa sätta att bruka jorden.      

ME säger även att kommunikationen innebar ett stort kunskapsutbyte mellan 

jordbruket och kommunen. Hon nämner bland annat att jordbrukare genom sitt ifrågasättande 

hjälpte till att göra föreskrifterna mer tydliga och förståeliga för vanligt folk. Hon har också 

noterat den rädsla för att föreskrifterna ska fungera som en ”död hand” på området som OE 

uttryckte en rädsla för men är av den åsikten att reglerna inte kommer att hindra verksamhet 

som redan finns utan främst begränsar nya risker. BGLs och Tekniska verkens inställning till 

ersättningsfrågan i processen i Linköping var hela tiden att ersättningar inte ska betalas ut 
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eftersom målet som han ser det är att utforma föreskrifterna så att de inte innebär mer intrång 

än vad brukaren enligt lagstiftning måste acceptera.   

BGL är nöjd med det slutgiltiga VSO i Linköping och han tror inte att någon 

lantbrukare har slutat med verksamheten på grund av detta, möjligtvis förändrat den 

marginellt. Han tror dock att de nya reglerna kräver mer framförhållning av brukarna i och 

med att tillstånd för spridning krävs men anser inte att effekterna för jordbrukarna är orimligt 

stora. Själva användningen av bekämpningsmedel regleras nämligen inte i VSO 

bestämmelserna utan i annan lagstiftning. BGL säger att han har verkat för en snabbare 

tillståndsprocess för de inblandade parterna och för att tillstånd ska kunna ges för mer än en 

växtsäsong i taget. BGL berättade även om det avtal som slöts mellan lantbrukare och 

Tekniska verken och som syftar till att upprätthålla kontakten mellan parterna även efter att 

VSO fastställts. Detta ansågs viktigt för att bibehålla förståelsen och kunskapen om 

föreskrifterna och att även respekten för dem upprätthålls. 

 Även ME är nöjd och då med det område som det beslutades om i Bollnäs. Hon 

berättar att lantbrukarna inom området har valt ett flertal olika strategier för att anpassat sig 

till de nya förutsättningarna, vissa köttdjurshållare utökade när det blev mer vall tillgänglig, 

en potatisodlare började odla utanför VSO för att kunna fortsätta sprida kemiska 

bekämpningsmedel och OE som var spannmålsbonde konverterade delar av sin verksamhet 

till köttdjursproduktion. ME hade också en hel del tankar utöver det jag ställde frågor om och 

en idé hon hade var att det skulle finns ett statligt stöd för de jordbrukare som slutade sprida 

kemiska bekämpningsmedel men utan att gå hela vägen till att uppfylla kraven för ekologiskt 

jordbruk. Här tycker hon att det finns en lucka i stödsystemet och hon tror att det skulle vara 

fler som slutade sprida om en sådan typ av ersättning fanns att söka från staten. Ytterligare en 

fråga som ME tog upp under intervjun var det sätt som verksamhetsutövaren uppfattar 

föreskrifterna. Hon säger att kravet på tillstånd ofta felaktigt tolkas som ett förbud. 
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5. Diskussion och slutsatser  

Inledningsvis i denna diskussion, innan frågeställningarna besvaras, vill jag kommentera 

Bruce Mitchells identifierade orsaker till konflikt kopplat till de relationer som funnits och 

finns mellan parterna i min undersökning. En av Mitchells orsaker som stämmer överens med 

mina observationer är att skillnader har funnits mellan parternas kunskap och förståelse. 

Denna tolkning gör jag tackvare det LP berättade om konsulten som till en början 

kommunicerade med jordbruket i Linköpingsfallet. Denne uppfattades av jordbrukarna ha 

brister i kunskaper om lantbruk vilket skapade frustration bland lantbrukarna.  Även MEs 

berättelse om att de två parterna i Bollnäs lärde sig mycket av varandra under processens gång 

bidrar till denna tolkning. Det rådde med andra ord skillnader i kunskap och förståelse hos 

parterna till en början även om det är viktigt att tänka på att dessa skillnader inte behöver vara 

reella utan kan ha berott på skepsis hos parterna och en ovilja att lyssna på den andra sidan 

argument. Det faktum att båda processerna tog flera år från starten till det att föreskrifterna 

började gälla tolkar jag även som att skillnaderna i kunskap och förståelse hindrade en snabb 

lösning och istället bidrog till att processerna blev långdragna. I båda fallen lyckades man 

dock med tiden, på olika sätt, överbrygga skillnaderna vilket delvis avväpnade 

motsättningarna och så småningom även ledde fram till överenskommelser. En annan av 

Mitchells orsaker som känns igen från de undersökta fallen är meningsskiljaktigheter kring 

fördelning av förmåner och kostnader. Denna orsak går enbart att applicera på VSO i Flästa 

eftersom ekonomisk ersättning inte diskuterades i Linköping. ME berättar att jordbrukarna till 

en början ville ha full ersättning, som om de inte skulle få ut någon skörd alls utan 

användning av kemiska bekämpningsmedel. Det kravet menar hon dock aldrig var aktuellt för 

kommunen att acceptera. Ytterligare en orsak till konflikt som känns igen är när den orsakas 

av personligheter och omständigheter hos de båda parterna. Som BGL säger i intervjun blir en 

person bemött som denne möter andra och BGL tillskriver det lyckade avtalet och 

överenskommelsen det faktum att båda parter visade en vilja att diskutera förutsättningslöst. 

Denna erfarenhet innebär även att ett aggressivt bemötande skulle framkalla samma typ av 

reaktion hos motparten och utifrån detta vill jag mena att båda sidor har ett ansvar för hur bra 

stämning det blir vid möten. Den sista punkten som Mitchell nämner som orsak till konflikt 

handlade om skillnader i vad som värdesätts. Den upplever jag inte stämmer inte in på 

intressemotsättningarna som undersökts i denna uppsats eftersom alla jag har pratat med är 

tämligen överens om att vattnet är viktigt för alla inblandade parter. Det råder alltså inte 

någon oenighet kring att vattnet är värdefullt och bör skyddas utan oenigheten ligger i hur, 
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och i vilken utsträckning, skyddet kan tillåtas begränsa jordbrukets konventionella 

brukningsmetoder.  

Efter att ha genomfört denna undersökning är den övergripande bilden jag fått 

av processen med skapandet av ett VSO att den första delen präglas av intressemotsättningar 

på gränsen till regelrätta konflikter (som likheterna med Bruce Mitchells konfliktorsaker 

visar). Tolkningen stödjer jag även på LPs vittnesmål om att deras första samrådsmöte hade 

en otäck stämning samt MEs berättelse om att det fanns upprörda känslor bland jordbrukare 

när förslaget först lades fram. Dessa reaktioner beskriver både LP och ME ofta som 

överdrivna och inte i proportion till hur effekten av de slutgiltiga förslagen kom att bli. Under 

processernas gång verkar det som att diskussioner med en ärlig ambition om att komma 

överens och ömsesidig vilja att diskutera förutsättningslöst gör att konflikter undviks och 

kompromisser hittas. Precis en sådan förändring i kommunikationen mellan parterna beskriver 

BGL i sin intervju. Helt och hållet förutsättningslös är dock inte situationen i och med att 

Naturvårdsverket har satt upp vissa riktlinjer för hur VSO ska utformas för att på bästa sätt 

skydda dricksvatten. Detta faktum gör att situationen blir något mer komplicerad. Ett 

eftergivande från kommunens sida i syfte att komma överens med jordbrukare inom området 

försvagar samtidigt det skydd för vattnet som Naturvårdsverket anser är nödvändigt.   

  Så till den första frågeställnigen som uppsatsen ämnar besvara: hur påverkas 

jordbruket av restriktioner på spridning av kemiska bekämpningsmedel. I alla fyra VSO som 

ingått som referensområden i min undersökning har lantbrukare, företrädare för näringen 

genom LRF och personer på kommuner och länsstyrelser alla sagt att de inte känner till någon 

jordbrukare som har tvingats lägga ner sin verksamhet på grund av införandet av ett VSO. 

Detta oavsett om spridning av kemiska bekämpningsmedel har förbjudits eller belagts med 

tillståndskrav. Detta låter väldigt bra men det finns förstås nyanser av denna sanning. Dessa 

kom bland annat fram under intervjun med ME och i samtal med ÅWB på LRF. De påpekar 

båda två att vissa kemikalieintensiva grödor praktiskt taget inte är odlingsbara inom ett VSO 

med förbud för spridning av kemiska bekämpningsmedel. Jag noterar även det LRF säger 

angående att trots att bekämpningsmedel kan ersättas med mekanisk ogräsbekämpning för 

många grödor så är inte jordmånen sådan att det faller bra ut överallt. Ytterligare en 

avgörande faktor för om en bra lösning kan nås är om det finns djurhållare i närområdet som 

gör att avsättning går att få för de stora arealer vall som finns inom ekologiskt- och 

bekämpningsmedelsfritt jordbruk. ME berättade att det fanns god tillgång på betesdjur i 

närheten av Flästa VSO och att det utgjorde en avgörande faktor för att ett bra resultat nåddes 
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där. Hon tror att det hade blivit svårt för många brukare utan denna tillgång på betesdjur. 

Även OE, som skaffade djur i samband med inrättandet av Flästa VSO, instämmer i detta 

uttalande. Min tolkning av det som framkommit är att det inte kan förväntas finnas ett svar på 

frågan om hur jordbruk påverkas av införande av VSO. Svaret beror istället på många olika 

omständigheter där grödan som odlas, jordmån och tillgången på betesdjur inom närområdet 

är centrala faktorer. Jag drar även slutsatsen att det faktiskt finns brukare, som exempelvis 

potatisodlare som drabbas så hårt som många brukare befarar. Ett faktum som talar för detta 

är att en potatisodlare i Bollnäs tvingades flytta sin verksamhet utanför VSO efter att ett år ha 

drabbats av bladmögel och gått miste om en hel årsskörd. Han lade alltså inte ner, men han 

kände sig tvingad att flytta för att kunna fortsätta sitt brukande.  

Vad beror det då på att trots alla ”men ” verkar de allra flesta jordbrukare hitta 

lösningar som gör att de kan stanna och fortsätta sin verksamhet? Här har de ingående 

intervjuerna med LP och OE varit viktiga och av dem framgår det att den mark som de brukar 

inte bara är en jordplätt, vilken som helst, utan är släktgårdar som funnits inom familjerna 

sedan lång tid tillbaka. Detta tror jag inte är något unikt för OE och LP och med hjälp av 

Tuans, Shamsuddin och Ujangs teorier drar jag slutsatsen att lantbrukarna har en välutvecklad 

sense of place. Mina studier tyder med andra ord på att de nya förutsättningar som VSO 

skapar trots allt inte rubbar jordbrukarnas känsla för platsen, i alla fall inte i sådan 

utsträckning att de överger den och sin verksamhet. De fakta i undersökningen som talar för 

denna tolkning är bland annat OEs uttalande om att han ville fortsatta sitt brukande trots 

spridningsförbudet som påverkat hans ekonomi negativt. Jag gör tolkningen att han 

uppenbarligen har ett förhållande till sin gård och marken som går utöver olika ekonomiska 

aspekter. Icke att förglömma är dock att OE är deltidsbonde och med andra ord har ytterligare 

en inkomstkälla som bidragit till hans möjlighet att driva jordbruket vidare. Gällande 

Linköpingsfallet tolkar jag LPs sons vilja att ta vid och satsa på verksamheten som att en stark 

koppling till platsen finns. En förekomst av sense of place hos jordbrukarna tycker jag även 

kan förklara varför det inom så många tilltänkta VSO väcks ett så stort engagemang hos de 

berörda. Engagemanget verkar både ta sig uttryck i en initial skepsis till förslaget med rädsla 

för att platsen ska förändras men senare även en tydlig vilja att komma över den inställningen 

och komma överens för att få ett slutgiltigt område som både jordbrukare och huvudmän är 

nöjda med. Det senare i syfte att bibehålla känslan för platsen i så stor utsträckning som 

möjligt.  
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Dessa iakttagelser och tolkningar kring hur centralt jordbrukarnas sense of place är vill jag 

även koppla till undersökningen som gjordes i samband med skapandet av våtmarker i Skåne. 

Den undersökningen visar på samma sak som jag kommit fram till, nämligen att det inte bara 

är ekonomisk säkerhet som avgör hur väl inställd en jordbrukare är till vilja delta i ett projekt 

som gynnar miljön (men inte nödvändigtvis deras egen verksamhet på kort sikt). Att den 

ekonomiska aspekten inte var den enda viktiga betyder dock inte att den inte spelade någon 

roll alls. Detta stämmer väl överens med det faktum att en bra överenskommelse nåddes i 

Bollnäs mycket tack vare de ekonomiska ersättningarna som utgick till berörda brukare och 

markägare. OE säger i sin intervju att han är glad att ekonomisk ersättning gavs även om han 

hade velat att den var större. Undersökningen kring jordbrukares villighet att upplåta mark till 

bildande av våtmarker i Skåne visade även lokalt initierade projekt ökar viljan att delta och 

jag tolkar detta resultat som att ett starkt engagemang och direkt kontakt mellan kommunen 

och jodbruket är mer likt ett lokalt initierat projekt än de fall då kommunen över låter 

kommunikationen med jordbruket år en konsultfirma. BGLs och LPs erfarenheter av den 

direkta kommunikationen som mynnade ut i en bra överenskommelse tyder även på att så 

skulle vara fallet. 

För att gå tillbaka till den inledande diskussionen om att komma överens vill jag 

göra en koppling mellan det Peter F. Cannavò har skrivit om the working landscape och den 

motsättning mellan att förändra och bevara som jag tycker att jordbruket och ansvariga för 

vattenförsörjningen ibland målar upp. Ett exempel på detta är den reaktion som ME och 

Bollnäs kommun möttes av när ett första förslag till VSO lades fram. Jordbrukare menade då 

att det inte skulle gå att odla någonting alls utan kemiska bekämpningsmedel. Här menar jag 

att de målade upp en tydlig motsättning mellan att använda marken eller att skydda vattnet. 

LP berättade att liknande inställning inledningsvis funnits bland vissa jordbrukare i 

Linköping. En lösning på detta, som även stämmer väl överens med Cannavòs synsätt, är 

BGLs och TVs vilja att sprida kunskap om att någons utnyttjande av vattnet inte behöver 

utestänga någon annans användande av detsamma.  

Som BGL visat går det även att vrida på resonemanget om en motsättning 

mellan bevarande vs. användande om vattnet också ses som ett livsmedel, precis som 

spannmål, kött, mjölk etc. Med detta synsätt kommer restriktionerna på spridning av kemiska 

bekämpningsmedel inte längre att handla om att bevara utan om att säkra produktion av 

vatten. Med detta synsätt upplever jag även att de två intressena plötsligt blir mer jämlika 

eftersom det inte längre handlar om en motsättning mellan bevarande av miljön och 
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produktion av mat, utan istället produktion av två olika livsmedel. Jag upplever att detta 

tankesätt kan hjälpa till att undvika ett uppmålande av motsättningen och även undvika 

(Mitchells) orsaker till konflikter.     

Innan jag går vidare vill jag kort stanna upp och reflektera över Gunnel 

Forsbergs resonemang som jag tagit upp tidigare. Det handlade närmare bestämt om att olika 

människor har olika sätt att se på saker beroende på att de har olika bakgrund, kunskaper och 

erfarenheter. Som min underökning visar lyser detta igenom inledningsvis i processerna och 

jag tycker även att undersökningen visar att nya gemensamma erfarenheter och kunskaper kan 

skapas och därigenom en samsyn på vad landsbygden är, vad den ska vara till för och vilka 

typer av verksamheter som är värdefulla. Ett bevis på detta är intervjupersonernas vittnesmål 

om att de lärt sig om hur det fungerar i jordbruk och inom kretsarna på kommunen. 

Vidare noterar jag att båda de intervjuade jordbrukarna vill tydliggöra att VSO 

föreskrifterna ensamt inte utgör alla de krav som ställs på jordbruket. Utöver föreskrifterna 

beskriver de en allmän utveckling med krav på större omsättning för att klara marknadstrycket 

samt ett ökat krav på miljöhänsyn. En naturlig följd av att jordbruken blir mer storskaliga är 

att färre brukare kan bibehålla lönsamheten och att vissa helt enkelt konkurreras ut, oavsett 

eventuella restriktioner på spridning av kemiska bekämpningsmedel. Eftersom jag i 

undersökningen inte fått fram uppgifter att någon jordbrukare har lagt ner sin verksamhet på 

grund av VSO så tror jag att den ovan beskrivna ”allmänna utvecklingen” med högre krav på 

lönsamhet och miljöhänsyn inom jodbruket är en större orsak till att det finns jordbrukare som 

lägger ner. Som LP berättade är graden av positiv inställning till nya förutsättningar olika 

bland olika generationer jordbrukare vilket jag tolkar generellt som att yngre bönder skulle 

vara mer positivt inställda till förändring och anpassning till nya förutsättningar än de äldre.  

Uppsatsens andra frågeställning, rörande om, och i så fall hur, den 

administrativa arbetsbördan hos tillståndsmyndigheten har påverkats visade sig vara svår att 

få ett entydigt svar på. Precis som fallet var för den första frågeställningen. Antalet 

ansökningar om att få sprida kemiska bekämpningsmedel är, som framgår av tabellen i bilaga 

2, generellt mycket litet. Dock tyder handläggarnas personliga utlåtanden på att det överlag 

blir mycket arbete med det totala antalet ansökningar från olika typer av verksamheter som 

finns inom områdena och den inventering som görs i samband med tillsynen. Det visade sig 

med andra ord vara svårt att skilja ut den arbetsbörda som skapades av ansökningar om 

spridning av kemiska bekämpningsmedel från andra typer av ansökningar. Som nämnts tyckte 
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de anställda på kommunerna att det var väntat med en tyngre arbetsbörda och att det var 

oundvikligt och motiverat eftersom det finns lagstiftning om att VSO ska inrättas. En sak som 

däremot sågs som något av ett problem var att arbetsbördan blir ojämnt fördelad på grund av 

det sätt som arbetet organiseras i kommunerna idag. CM på Trelleborgs kommun berättade 

om detta och hade även medhåll från andra kommuner vilket jag tolkar som att problemet 

med anhopningar av ansökningar är ett utbrett problem i landet. En förändring av rutinerna för 

att jämna ut arbetsbördan för tillståndsmyndigheten äventyrar inte efterföljandet av lagen och 

skulle, efter vad jag förstår, göra arbetet mer hanterbart för de anställda på myndigheten. En 

bättre organisation med jämn arbetsbörda tolkar jag även som en garanti för att slippa allt för 

långa handläggningstider och därmed även något positivt för jordbrukare. I intervjun med 

BGL berättade han att han verkat för att korta handläggningstiderna i Linköpings kommun, 

just för att underlätta för jordbrukarna och skapa goda relationer. Av detta drar jag slutsatsen 

att den jämna arbetsbördan som CM och andra handläggare efterfrågar är viktig för en bra 

relation mellan parterna och ett motiv för att följa lagen och söka tillstånd för de verksamheter 

som kräver det.     

 Ytterligare aspekter av tillståndssökandet har framkommit under 

undersökningen och visar att det är mycket svårt att bedöma hur stor den administrativa 

arbetsbördan kan komma att bli. För det första gäller det problemet som AK vet förekommer 

inom VSO i Gävle kommun och som innebär att personer inte söker tillstånd trots att det 

krävs för den verksamhet de bedriver, exempelvis spridning av kemiska bekämpningsmedel. 

Det blir i och för sig inga ansökningar att behandla men det kräver istället stora inventeringar 

av VSO som AK menar tar enormt mycket tid och kraft från de anställda. Om situationen är 

som AK beskriver, befarar jag att det finns ett mörkertal på många andra ställen i Sverige 

också och LPs kommentar om att det inom Ljung VSO förekommer läckande latrintankar som 

ingen gör någonting åt späder på min misstanke. För det andra vill jag ta upp det som ME 

pratade om rörande verksamhetsutövares missförstånd av vad tillståndskrav innebär. Detta 

faktum menar jag också påverkar arbetsbördan eftersom att om denna uppfattning finns så 

kommer det inte in lika många ansökningar. Risken blir dock att situationen utvecklas till en 

sådan som råder i Gävle och att lagen helt enkelt nonchaleras.  

 Innan jag går vidare med den sista frågeställningen är det en aspekt av VSO- 

processen som framkommit under undersökningens gång som jag vill ta upp. Det handlar om 

hur ersättning till jordbrukare inom VSO ska ses i förhållande till kommunallagens 

bestämmelse om att ingen enskild näringsidkare får gynnas framför andra. Regeln tillåter 
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alltså att alla inom en avgränsad grupp får särbehandlas men det är bara jordbrukare inom 

Flästa VSO och inte jordbrukare inom andra VSO inom kommunen som erbjudits ersättning. 

Lösningen i Bollnäs kan på grund av detta ses som att strida mot lagen men det är å andra 

sidan ingen som emotsatt sig beslutet av den anledningen och därmed har det vunnit laga kraft 

ändå. Det verkar dessutom som att alla parter är nöjda med hur situationen med ersättningar 

löstes och att det inte är någon som uppfattar beslutet som orättvist, i alla fall inte i sådan 

utsträckning att de överklagat beslutet. Som nämnts tidigare har både Linköpings och 

Trelleborgs kommuner specifikt uttryckt ett avståndstagande från att överväga ersättningar till 

berörda jordbrukare och som jag uppfattat det inte trott att det skulle innebära någon bra 

lösning. Det bör dock noteras att det råder förbud mot spridning av kemiska 

bekämpningsmedel inom Flästa VSO och tillståndskrav för det samma inom VSO i Linköping 

och Trelleborgs kommuner och att det alltså finns strängare föreskrifter Flästa än i Ljung och 

Fuglie VSO. Jag vill självklart inte förespråka att lagen ska negligeras men jag tolkar det som 

att sättet som Bollnäs kommun gått till väga och med tanke på de förhållandevis stränga 

föreskrifterna så har det varit framgångsrikt ur båda parters perspektiv. Hur bedömningar ska 

avgöras i liknande fall av ersättningar är dock en intressant fråga för framtida studier. 

 Uppsatsens sista frågeställning är: vilket är det troliga scenariot för påverkan på 

jordbruksverksamhet och administrativ arbetsbörda i Örebro kommun vid ett inrättande av 

VSO kring ytvattentäkten Svartån? Min ambition att svara på den frågan var hög till en 

början. Under uppsatsprojektets gång har jag lärt mig mer om jordbruk och kommit i kontakt 

med människor som arbetar inom, med och vid sidan av jordbruket. I och med detta har jag 

insett att inget säkert svar går att få på den frågeställningen genom en så pass begränsad 

undersökning som jag har genomfört och jag har fått ge upp ambitionen att finna ett absolut 

svar på den frågan. BGL och andra jag pratat med under skrivandet har påpekat för mig att det 

inte går att jämföra olika VSO på grund av de skiftande förhållandena som råder inom dem 

och detta har jag full förståelse för. Syftet var dock inte att ge något definitivt svar utan att se 

vad som har skett inom processer fram till och efter inrättande av andra VSO och låta det vara 

en referenspunkt bland andra när nya VSO inrättas. Av de resultat jag har fått av 

undersökningen drar jag följande slutsatser som jag tror kan vara värdefulla att beakta i 

kommande och pågående processer för inrättande av VSO. Exempelvis i den process som 

pågår i Örebro. 
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 Brukare som odlar potatis och andra kemikalieintensiva grödor inom ett VSO ställs 

inför en mycket svår situation om marken beläggs med förbud för spridning av 

kemiska bekämpningsmedel. Som exemplet i Bollnäs visar behöver det dock inte 

betyda att verksamheten måste lägga ner utan den kan fortsätta om det finns möjlighet 

för brukaren att byta till sig mark som ligger utanför VSO, alternativt den skyddszon 

som omfattas av förbud för spridning. Detta förutsatt att brukaren inte kan tänka sig att 

byta till en gröda som lättare kan odlas utan kemiska bekämpningsmedel.   

 Tillgången på betesdjur inom inte allt för långt avstånd är viktigt för att kunna bedriva 

ett kemikaliefritt jordbruk. Att transportera djur över allt för stora avstånd är inget 

alternativ på grund av de stora kostnaderna det innebär. Finns betesdjur i området 

innebär det att ett samarbete mellan bönder som odlar vall och djurhållare kan 

upprättas som gynnar båda parter och som bildar förutsättningar för ett fortsatt 

brukande av marken inom VSO.  

 För att kunna bedriva ett regelrätt ekologiskt jordbruk krävs att jordmånen har rätt 

förutsättningar. Alla jordbruk idag är inte belägna på sådan mark att den klarar ett 

brukande utan kemiska bekämpningsmedel och gödsel av olika typer. 

 Den allmänna utvecklingen går mot krav på ett allt ”renare” jordbruk vilket betyder att 

det kommer att ställas krav på att hänsyn tas till miljön oavsett om det kommer genom 

VSO eller andra former av regler och lagstiftningar. 

 Risken är att jordbrukare missuppfattar restriktionerna inom VSO i likhet med det som 

ME beskriver från Bollnäs, det vill säga att krav på tillstånd tolkas som förbud. Ett 

sådant missförstånd gör att effekterna av VSO bedöms som större än de verkligen 

kommer att bli och jag anser att insatser för att undvika sådana och liknande 

missförstånd är viktiga.  

 När det kommer till den administrativa arbetsbördan så kommer den oundvikligen att 

öka men det ses inte som ett stort problem utan som en naturlig följd av lagstiftningen. 

Ett problem som dock kan uppstå är att arbetsbördan blir ojämnt fördelad och skapar 

dåliga arbetsförhållanden för anställda på kommunen och även långa 

handläggningstider som drabbar jordbrukarna.  

I min undersökning har jag även noterat följande angående kommunikationen mellan 

parterna. Det verkar som att båda parter i VSO-processer blir nöjda när kommunikation sker 

på så sätt att båda parter agerar förutsättningslöst i diskussionerna. Bäst kommunikation och 

tillfredställande resultat verkar kunna uppnås när ansvariga personer på kommunen 
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kommunicerat direkt med jordbrukare som fått stöd från LRF. Min undersökning tyder även 

på att jordbrukare kan ha en negativ inställning till konsultfirmors deltagande i VSO-

processer och jag har fått uppfattningen att processerna där konsulter har en central roll leder 

det till långa diskussioner och överklagande av beslut istället för smidiga överenskommelser. 

Resultaten tyder alltså på att bäst resultat nås när graden av restriktioner inte blir exakt som 

naturvårdsverkets allmänna råd säger och där processen blir en förhandling med ett givande 

och ett tagande mellan parterna. Vem för då vattnets talan? Jag funderar på om det antingen är 

restriktionsnivån i naturvårdsverkets allmänna råd som är orimligt hög för att den ska vara 

genomförbar eller om det finns en oförmåga hos kommuner att ställa så hårda krav som 

naturvårdsverket har bedömt är motiverat och istället välja att ge efter för jordbrukets vilja. 

Inom Flästa VSO valde kommunen att införa restriktioner i nivå med Naturvårdsverkets 

allmänna råd och istället erbjuda jordbrukare ersättning för det skördebortfall och 

värdeminskning på fastigheterna som beslutet resulterade i. Detta var en framgångsrik lösning 

som möjliggjorde en hög skyddsgrad men går inte självklart i linje med kommunallagens 

bestämmelser. 

En ytterligare tanke som jag fått under tiden jag har läst och pratat med 

människor om effekter av restriktioner mot spridning av kemiska bekämpningsmedel. Jag har 

nämligen saknat en aspekt. Det är den bonuseffekt som kommer av att inte använda 

kemikalier som består i att den biologiska mångfalden gynnas. Jag anser att diskussionen 

kring VSO och kemiska bekämpningsmedel är allt för begränsad till effekterna på 

vattenkvaliteten och att den tjänst jordbruket gör miljön i sin helhet i och med att kemikalier 

utesluts inte ges tillräckligt utrymme. Jag tror att ett ökat fokus på, samt bättre kunskaper hos 

brukarna om, kemikaliernas påverkan på biologisk mångfald skulle kunna göra dem mer 

medvetna om hur deras agerande påverkar. Nyttan med detta framgår av resultaten av 

undersökningen i Skåne. Den visade nämligen att bönders förmåga att göra kopplingen mellan 

deras agerande och positiv inverkan på privat och kollektiv miljönytta bidrog till en positiv 

inställning till att delta i projektet som gynnar miljön.      

Jag vill avsluta uppsatsen med att nämna ett par idéer till framtida studier som 

jag kommit på under tiden jag genomfört min undersökning. För det första har jag insett att 

inrättandet av VSO en relativt ny företeelse som inte alls är studerad i tillräcklig utsträckning 

för att komplexiteten i processen ska kunna beskrivas på ett tillfredställande sätt. Jag skulle 

gärna se en mer utförlig studie med fler intervjuer som kan fånga in fler variationer och sätt 



45 

 

att lösa konflikter och intressemotsättningarna på. Jag tror att en sådan undersökning kan vara 

till nytta både för parter i VSO-processen men även i andra samhällsplaneringsprocesser.    

För det andra har jag insett mina begränsade kunskaper kring det praktiska 

arbetet inom jordbruksverksamheter. I en framtida undersökning skulle det vara intressant om 

författaren kombinerade samhällsvetenskapliga resonemang med naturvetenskapliga aspekter. 

Ett sätt att göra det på skulle kunna vara att göra en kartläggning av hur brukare hanterar ett 

kemikaliefritt jordbruk på olika platser mer olika förutsättningar vad gäller jordarter och 

tillgång på betesdjur. Det skulle även vara intressant att se mer specifikt vilka grödor som 

väljs och vilka alternativa ogräsbekämpningsmetoder som är effektiva på olika platser. Jag 

tror att resultaten skulle uppfattas mycket konkret och användbar för målgruppen om 

undersökningen utformades på detta sätt eftersom den då skulle innehålla mer  praktiska tips 

för jordbrukare och kommuner än vad som är fallet i denna uppsats.   
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