
      Bilaga 2 

VSO 
Berörda kommuner/ 

län 
Storlek 

Primär / inre 

skyddszon 
Sekundär/ yttre skyddszon Tillstånd/Dispens/Ersättning 

Ytvattentäkt 

Ljungsjön (sjö) 

Linköping-  och 

Motala kommun/ 

Östergötlands län 

Inre- och yttre 

skyddsområdet: 4972,6 ha 

varav landareal: 4352,3 ha  

vattenareal: 620,3 ha 

 

ca 80-90 000 pers försörjs 

Sträcker sig 50 m från 

vattenlinjen 

 

Det hänvisas till MB s 

och Naturvårdsverkets 

bestämmelser vilket 

betyder att det kräver 

tillstånd för att få sprida 

kemiska 

bekämpningsmedel 

Avgränsas av 

tillrinningsområdet 

 

Det hänvisas till MB s och 

Naturvårdsverkets 

bestämmelser vilket betyder 

att det kräver tillstånd för att 

få sprida kemiska 

bekämpningsmedel 

Motala kommun: 6 st, alla beviljade 

Linköpings kommun: 6 st, alla beviljade  

Inga dispenser eftersom inget förbud 

finns inom området 

Inga överenskommelser om ersättningar 

till berörda jordbrukare 

Grundvattentäkt 

Gävle- 

Valboåsen 

  

Gävle kommun/ 

Gävleborgs län 

Endast inre skyddszon: 

633,7 ha 

varav landareal: 608,5 ha  

vattenareal: 25,2 ha 

 

80300 pers försörjs 

Förbud mot hantering av  

kemiska 

bekämpningsmedel 

 

Förbud mot hantering av  

kemiska bekämpningsmedel, 

dock kan  

befintlig jordbruksverksamhet 

ansöka om tillstånd 

2 stycken, en behandlad och den 

beviljades 

Inga dispensansökningar 

Inga överenskommelser om ersättningar 

till berörda jordbrukare 

Grundvattentäkt  

Flästa 32:1  

Bollnäs kommun/ 

Gävleborgs län 

Inre- och yttre 

skyddsområdet: 1819,9 ha 

varav landareal: 1805,4 ha 

vattenareal: 14,6 ha   

 

ca 15000 pers försörjs exl. 

Industrier (23 100 pers ink. 

Industrier) 

Förbud mot hantering 

 av kemiska 

bekämpningsmedel 

Förbud mot hantering av  

kemiska bekämpningsmedel 

0 stycken 

Eftersom spridningsförbud råder inom 

hela VSO har inga ansökningar om 

tillstånd inkommit.  

Överenskommelse om ersättningar till 

berörda jordbrukare gjordes innan 

beslutet togs och därför har inga 

ansökningar om dispens heller inkommit 

Grundvattentäkt  

Fuglie 

Trelleborgs kommun/ 

Skåne län 

Inre- och yttre 

skyddsområdet: 2861,7 ha 

var av landareal: 2850,8 ha  

vattenareal: 11 ha 

 

28000 personer försörjs 

Naturvårdsverkets 

bestämmelser (SNFS 

1997:2)  

vilket betyder att det 

kräver tillstånd för att få 

sprida kemiska 

bekämpningsmedel 

Naturvårdsverkets 

bestämmelser (SNFS 1997:2) 

vilket betyder att det kräver 

tillstånd för att få sprida 

kemiska bekämpningsmedel 

Uppgift saknas 

(ca 40 jodbrukare inom området) 

 


