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Dnr 4.2.16-15165/2019 

Yttrande 

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring  
 
Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets förslag till 
ändrade föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Yttrandet 
har skrivits av Michaela Baumgardt i samråd med ett flertal kollegor. 

Huvudsakliga synpunkter på föreslagna förändringar 

Författningen avses träda i kraft den 1 januari 2022. För de som blir berörda av de ändrade 
schablonvärdena på så sätt att lagringskapacitet eller spridningsareal måste utökas kan denna tid vara 
otillräcklig. Någon form av utökad tid för uppfyllande av detta bör ges, tex genom 
övergångsbestämmelser. 

Övriga synpunkter på föreslagna förändringar 

I det allmänna rådet till §19b hänvisas det till bilaga 10. I bilaga 10 framgår det att andra hänsyn har 
tagits för slaktkycklinggödsel respektive nötgödsel, vilket innebär att uppgiften inte visar schablonen 
för lättillgängligt kväve, vilket är det man i lagkravet ska räkna med. Det blir därför otydligt och kan 
upplevas förvirrande vilka uppgifter man verkligen får räkna med. I tabell 10 kan det vara lämpligt att 
komplettera med uppgift om schablon för lättillgängligt kväve för dessa gödselslag. I det allmänna 
rådet står det även ”Från torr fjäderfägödsel, pelleterade organiska gödselmedel och vinass frigörs 
ofta betydligt mer kväve under spridningsåret än vad en analys av ammoniumkväveinnehållet 
visar”. Även denna mening kan upplevas förvirrande och kan tolkas som om denna frigörelse skall 
räknas med i de 60/30 kg lättillgängligt kväve som får spridas. Om meningen ska vara kvar är det bra 
om man kan förtydliga genom att tillägga att det ändå är analysvärdet för ammoniumkväveinnehållet 
man ska räkna med för att uppfylla lagkravet.     
 

Då 17 § tas bort blir ordet spridningsareal lite missvisande, då det inte nödvändigtvis har skett någon 
spridning av organiska gödselmedel på spridningsarealen. ”Areal tillgänglig för spridning” kan vara en 
mer tydlig benämning för detta.  
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