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Yttrande gällande remiss av översyn av känsliga områden enligt 
nitratdirektivet 
 
Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets remiss av 
översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet. Yttrandet har skrivits av Anna Sjögren.  
Sammanfattning 

Hushållningssällskapets förbunds samlade synpunkt är att ingen ändring av områden ska ske under 
översynen 2018–2022.  
Synpunkter och motivering framgår nedan. Enligt önskemål i remiss lämnas synpunkter uppdelat för 
de två rapporterna. 

Bilaga 1:  Metod för översyn av nitratkänsliga områden 

Det är tydligt i rapporten att våra stora jordbrukstäta områden visar på kvävebelastning i olika 
vattenförekomster. Det framgår även att flera kustområden, där jordbruket inte är lika dominerande, 
faller ut som känsliga ibland och ibland inte. Det identifieras också områden inom småländska 
höglandet där vattenförekomster har höga halter kväve, men inte är inom nitratkänsligt område idag. 

Gällande metod och de undersökningar som utförts för att ta fram data vill vi framföra att det behövs 
mer kompletterande information från de myndigheter som den samlade data kommer från. Uppgifter 
som till exempel avsaknad av data, otillfredsställande data eller om dataserier utgår på grund av 
exempelvis avsaknad av parametrar, saknas i bedömningen. Andra aspekter såsom lokala 
förutsättningar, närliggande verksamheter, mängden dagvatten som är anslutet till ett vattendrag, 
väderlek under året, provtagningstillfällen, med mera, framgår inte heller i underlaget.  
 
Eftersom underlag i denna översyn enbart omfattar en översynsperiod anser vi att det ska ställas krav 
på den provtagning som sker under den kommande översynsperioden. Det är av vikt att arbeta för att 
resultat och underlag, som ska användas vid nästa översyn, blir så tillförlitligt som möjligt.  
 

Bilaga 2: Översyn av nitratkänsliga områden 2022 

Denna översyn visar på nya områden som kan bli aktuella att inkludera i nitratkänsligt område, men 
då dessa områden inte faller ut som känsliga i alla undersökningarna bör det med hänsyn till den 
omfattande förändring det innebär för de verksamheter som skulle omfattas av områdesändringen, 
avvaktas minst tills efter nästa översyn innan beslut om nya nitratkänsliga områden tas fram. 
Motverkande av eutrofiering är viktigt och av intresse för alla, men beslut som går en part emot ska 
vara väl grundade och följa en princip om rimlighet. En verksamhet som tidigare inte varit inom 
nitratkänsligt område står inför stora förändringar i sin verksamhet, då föreskrifterna är omfattande.  

Det bör även nämnas att stöd för investeringar, som till exempel byggnation av större 
lagringskapacitet, inte är möjligt om dessa omfattas av ett lagkrav. En annan väg att gå kan vara att 
verksamheter via information ges möjlighet att själva ta initiativ till förändring i ett första skede innan 
ändring av områden sker, till exempel genom att införa en övergångsperiod där stöd fortfarande kan 
sökas.  
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