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Hästhagar på
strandskyddad
mark prövas

Oligotrofiering – begreppet som
kan nollställa avloppsfrågan

Strandskyddsfrågan prövas för
travtränaren Robert Berghs
rasthagar. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ta
upp målet.

I en stor del av det glesbefolkade Sverige är övergödning inget
problem. Tvärtom behövs det mer
näring i vattnet.
– I stora regleringsmagasin skulle reningskravet på fosfor i många
fall kunna sänkas till noll, säger
Stefan Löfgren, forskningsledare
på SLU.

LRF beslutade före jul att man vil
le driva ett ärende om hur Strand
skyddslagen slår mot hästföretaga
re som ett principmål i Mark- och
miljööverdomstolen. Nu har be
slutet kommit. Mark- och miljö
överdomstolen tar upp ärendet.
– Det här betyder att Mark- och
miljööverdomstolen kommer att
ge sin vägledande bedömning av
hur man ska se på hästhållning och
travverksamhet såsom jordbruk
vilket jag hoppas ska gynna många
jordbrukare. Nu är det upp till oss
att argumentera för att få resultat
som kommer många berörda före
tagare till nytta, säger Lisa Kylenfelt,
jurist på LRF Konsult, som ansvarar
för principmålet.
Nej till rasthagar
Robert Bergh har en anläggning
i Marks kommun i Västra Götaland
och med stöd av strandskyddsreg
lerna har mark- och miljödomsto
len sagt nej till rasthagar och bete.
De areella näringarna är undan
tagna strandskyddet, men travträ
ningsverksamhet är enligt domsto
len inte att betrakta som jordbruk i
laglig mening.
Om han hade haft nötkreatur
eller får på dessa marker hade det
gått bra.
– Prövningstillståndet är en
enorm framgång, det visar att det
finns intresse att vända på stenen
igen. En framgång för alla häst
företagare, säger Robert Bergh i en
kommentar till beslutet.
LRF ser det här strandskydds
ärendet som ett principiellt ärende
som kan beröra många hästföreta
gare.
Marie Henningsson 036-30 62 65

Enkelriktad bedömning
Nu höjs flera röster för att se över kra
ven på enskilda avlopp i dessa delar av
landet där det precis som i övriga Sveri
ge råder ett grundläggande reningskrav
på minst 40 procent beträffande fosfor.
– I stora vattenmagasin där närings

✔ Oligotrof är ett vatten med låga
näringshalter. Oligotrofiering är pågående
näringsutarmning.
✔ Uppdämning och reglering bedöms
vara den främsta orsaken till att redan
näringsfattiga vatten i norra Sverige
blivit ännu mer näringsfattiga. När
uppehållstiden på vatten ökar hinner
en allt större andel av näringen falla till
botten och blir inte lika tillgänglig för
algerna som i sin tur utgör basen för
fiskarnas föda.
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✔ Bidraget från näring från strandnära
områden minskar också då regleringen
gjort att ytliga marklager eroderats.
✔ Tillväxten av fisken försämras och
dessutom finns risk för ökning av skadliga miljögifter i dem, främst kvicksilver,
eftersom gifterna ska spridas i en mindre
mängd biologisk massa.
✔ När det förekommer utsläpp från exempelvis gruvdrift är det därför särskilt
viktigt att inte plocka bort näringsämnen
innan det renats från metaller.
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Kommunalrådet:
Lagen är stelbent

DALAUPPROR. Sörmedsjöns byförening vill stop-

pa Orsa kommuns planer på att bygga ut det
kommunala VA-nätet till de fem byarna söder
om tätorten. Ordföranden Rolf Almstedt, Hans
Andersson, Börje Andersson och Rolf Häggström
har engagerat sig hårt i frågan.
FOTO: GÖRAN BERGLUND

Orsas kommunalråd Mikael Thalin
(C) hänvisar till vad han ser som
kommunens lagstadgade plikt att
anlägga ett VA-nät för de fem
berörda byarna.

eningens önskemål ska ske en undersökning av standarden på de enskilda
avloppen i de fem byarna.

Inringda klagomål
– Jag ser fram emot den inventeringen.
– Området ser ut som det
Tjänstemännen tyckte att undergör och det finns en tänkt utlaget redan räckte och grundade
veckling med mer bebyggelse.
det i första hand på
Tjänstemännen i förvaltningen
avloppens ålder och
har gjort bedömningen att det
antalet godkännanden under
är ett så kallat paragraf 6-område, säger Mikael Thalin.
de senaste åren.
Med detta syftar man på en Mikael
Det finns också
paragraf i Lagen om allmänna Thalin
i n r i n g n i n g ar
vattentjänster som enligt kommed klagomål
munens tolkning innebär att den
på lukt, säger
ska ordna ett VA-nät, något som
Mikael Thalin.
Är du förvånad över
företrädarna för Sörmedsjöns
det stora motstånbyförening inte håller med om.
det?

Begäran om översyn
– Nej, det handlar om
Orsa
– Paragrafen är såvitt vi känner
stora utgifter för den enkommun
till inte juridiskt prövad. Därskilde och föreningen har
emot tycker jag att lagen som
gjort ett fantastiskt jobb med
sådan är stelbent och jag har
sin kartläggning. Men när
tillsammans med ett 30-tal
man tittar på ekonomin
andra kommunalråd skrivit
får man tänka på att
anslutning till kommuunder ett brev till regeringen med begäran om en övernalt nät är en engångssyn, berättar Mikael Thalin.
kostnad medan det
Han tillbakavisar byföreni annat fall tillkommer
ingens misstankar om att avdriftskostnader, säger
sikten med utbyggnaden är att
Mikael Thalin.
utöka VA-kollektivet för att ha
Orsa kommuns nuvarande
råd med framtida investeringar.
VA-plan gäller 2017–2020 och
Samtidigt tycker Mikael Thalin
revideras vart fjärde år.
Göran Berglund
att det är bra att det i linje med för-

Slåss för att slippa
kommunalt avlopp
Byföreningen kämpar för att de
237 fastigheterna söder om Orsa
ska slippa anslutas till ett utbyggt
kommunalt VA-nät.
– Många har inte pengarna som
krävs och folk mår riktigt dåligt
av detta, säger Hans Andersson
i föreningen.

När kommunens planer om utbyggt
VA-nät blev kända organiserade Sörmedsjöns byförening snabbt en motståndsfront. Efter ett antal möten och
namninsamling för en folkomröstning
verkar planerna ligga vilande.
– Vi fick 817 underskrifter inom loppet av fyra dagar. Det skulle mer än väl
räcka för att hålla en folkomröstning,
säger föreningens ordförande Rolf
Almstedt.

är tveksamt om 200 000 kronor räcker
totalt.
– Bystugan kommer vi till exempel
att få elda upp eftersom föreningen
inte har de pengarna. Det finns folk
här som mår riktigt dåligt av detta. Jag
känner bland annat en som fick sömntabletter utskrivna sedan han legat
vaken fyra dygn i sträck och oroat sig.
Några kommer inte att kunna bo kvar
i sina hus, berättar Hans Andersson.

befintliga reningsverk behöver rustas
upp och att fler kunder därför måste
vara med och dela på kostnaderna.
Dessutom har satsningen på ett nytt
bostadsområde söder om Orsasjön
blivit en flopp. Samtidigt har kommunens invånarantal minskat under en
lång följd av år.
”Alla vill ha en bra miljö”
Enligt de beräkningar som byföreningen gjort skulle det bli minst dubbelt
så dyrt med kommunalt avlopp som
om fastighetsägarna själva investerar
i bättre enskilda avlopp. Ett antal
företag har lämnat offerter och med en
större upphandling kan det räcka med
runt 50 000 kronor per hushåll plus
installationskostnader.
– Alla vill självfallet ha en bra miljö
med bra avlopp. Frågan är hur man
löser det på bästa och billigaste sätt,
menar kassören Tord Häggström.
Hans Andersson arbetar som grävmaskinist och hävdar att han skulle
kunna åtgärda sitt eget avlopp för några tusenlappar i materialkostnader.
I många fall handlar det kanske om att
leda om avloppsvattnet till en ny infiltration.

Vattenkvaliteten i Orsasjön håller
såvitt känt god standard och det finns
inga problem med övergödning. Det
finns heller inga kända fall där enskilda avlopp skulle ha orsakat sjukdomar
via dricksvattentäkter.
– Visst finns det dåliga avlopp här
på sluttningen men då är det bättre
att inspektera först
och tala om vilka
som måste åtgärdas.
I vissa fall kan det
vara enkla åtgärder som
att det saknas luftning
i slutet av infiltrationen,
säger Rolf Almstedt.

§

n I FARTEN ...
Dolores GavierWidén, chef på avdelningen för patologi och
viltsjukdomar vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Varför tar SVA betalt för destruktion av
obducerade lantbruksdjur från 1 februari?
– Vi har i flera år haft en dialog med
Gård och Djurhälsan om hur vi ska
kunna få bättre täckning för destruktion. Det här är en del av lösningen.
Hur har det gått till tidigare?

– Vi har fått statsanslag för delar av
destruktionskostnaden i många år,
men det räcker inte. Anslagen täcker
bara en del av vad det kostar.
Vad har ni baserat prissättningen på?

– Priserna är baserade på våra destruktionskostnader och är beräknade
efter mängden olja som går åt per kilo
djurkropp. För att processen ska vara
så miljövänlig som möjligt använder
vi oss av rapsolja. Den är dyr och gör
också förbränningen extra kostsam.
Kan det här göra att man väljer att
inte skicka in djur till er?

– Den möjligheten finns ju men vi
hoppas att det inte blir så. En trolig
effekt är att man i stället är mer nog-

grann med vilka djur man väljer att
skicka in till oss för obduktion. Det
är också viktigt att nämna att den nya
avgiften enbart täcker cirka hälften av
den faktiska kostnaden för destruktion som vi har.
Hur många lantbruksdjur destrueras
hos er?

– Vi har inte fått in siffrorna för
2016 än men under 2015 obducerades
60 nöt, 141 grisar, 164 får, 2 getter och
11 alpackor.
Vart kan man vända sig för mer
information om den nya avgiften?

– På Gård och Djurhälsans hemsida
finns information om priser bland
annat. Har man frågor angående obduktion och destruktion går det bra
att kontakta SVA direkt eller gå in på
vår hemsida.
Maria Törner 08-696 21 54
maria.torner@landlantbruk.se

Billigare och snabbar diagnos av fotröta
n Doktorand Sara Frosth vid Statens
veterinärmedicinska anstalt har tagit
fram tre nya metoder för diagnostisering av fotröta hos får.
Metoderna är billigare, snabbare
och effektivare än de som tidigare använts. De förenklar även upptäckt och

talar om hur pass sjukdomsframkallande bakterien är.
Fotröta hos får är en sjukdom med
stor åverkan på fårnäringens ekonomi,
i form av produktionsförluster och
kostnader för behandling och förebygMaria Törner
gande åtgärder.

n FAKTA: Så säger lagtexten
I sjätte paragrafen i Lagen om allmänna vattentjänster beskrivs
kommunens skyldigheter:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön be
höver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang
för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1) bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2) se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, till
godoses i verksamhetsområdet genom en allmän VAanläggning.”

n FAKTA: Föreningens bästa argument

Låt skalbaggarna
göra jobbet

Den ena parten får nu visst stöd i sin avloppskamp med Orsa kommun, som
vi skrev om i Land Lantbruk nummer 4 2017. ”Så länge du inte släpper ut
smittämnen och läkemedelsrester borde åtgärderna i stället syfta till att öka
näringstillförseln”, säger Stefan Löfgren, forskningsledare på SLU, och har
vattendrag i inlandet från Siljan och norrut i åtanke.

Dyra ledningar
Protesterna grundar sig framför allt
på kostnaderna. Bara att få ledningarna dragna fram till tomtgränsen
skulle enligt kommunen kosta 160 000
kronor per fastighet. Sedan tillkommer dragning och inkoppling som
fastighetsägaren själv ska bekosta. Det

Minskat invånarantal
Byföreningen vänder sig bland annat mot att kommunen inte har gjort
någon inspektion av de befintliga avloppen. Den är också kritisk mot att
investeringarna som traktens vattenledningsföreningar gjort skulle bli
värdelösa.
– Som det är nu får vi bra vatten
för 2 500 kronor per år och det utan
att någon behöver ha vattenmätare,
konstaterar Hans Andersson.
Han uppskattar att 95 procent av fastighetsägarna i de fem byarna även i fortsättningen vill stå utanför det kommunala nätet och sköta sina egna avlopp.
Föreningen misstänker att kommunens planer grundar sig i att Orsas

”En delseger för oss”
Efter ett möte i slutet av våren 2016
fick byföreningen via tidningsuppgifter veta att kommunledningen
nu tänker avvakta i ungefär tre år. Som
av en händelse kommer valet 2018 då
att vara avklarat …
– De har lovat att inventera avloppen
under tiden och det får väl sägas vara
en delseger för oss. Men vi vågar inte
ropa faran över än, säger Rolf Almstedt.
Göran Berglund 0511-34 22 58
goran.berglund@landlantbruk.se

halterna har minskat på grund av reg
leringen finns det ingen anledning
att minska tillförseln av näring, i syn
nerhet fosfor. Så länge du inte släpper
ut smittämnen och läkemedelsrester
borde åtgärderna i stället syfta till att
öka näringstillförseln, säger Stefan
Löfgren.
Han är docent och forskningsledare
på SLUs institution för vatten och miljö
samt sitter med som ledamot i Norra
Östersjöns vattendelegation.
Dilemmat han ser är att bedöm
ningsgrunderna för vattenkvalitet en
bart är inriktade på att hantera tillskott
av ämnen – inte bristen på dem. Precis
som övergödning avviker oligotrofie

4 Kommunalt avlopp är ett förlegat system, i synner
het för landsbygden.

4 Det blir onödigt dyrt för den
enskilde fastighetsägaren.

4 Sett ur ett samhälls

perspektiv blir det mer sår
bart ju fler som kopplas in.

4 Man slår undan benen

Öka antalet nyttodjur och minska
besprutningen.

Vill du veta hur? Boka rådgivning om förgröning.
Våra experter vet hur du gynnar den biologiska
mångfalden på din mark. Du betalar 30 procent
av kostnaden.

på väl fungerande
vattenlednings
föreningar.

Det överhängande hotet om
tvångsanslutning till det kommunala VA-nätet har engagerat både
lokalbefolkning och press.

4 Politikerna som ska
fatta beslut är inte till
räckligt väl pålästa.

Läs mer på
www.jordbruksverket.se/rådgivningförgröning

ring från det tänkta idealtillståndet
men åt andra hållet.
Hypotetiskt sett vore gödsling det
mest effektiva sättet att öka närings
halten i ett vatten. Ett mer logiskt al
ternativ är att inom rimliga gränser
tillåta utsläpp från enskilda avlopp
och fiskodlingar där i det senare fallet
överskottsfoder och fekalier bidrar till
att höja nivån.
– Verksamhetsutövare som söker
tillstånd för fiskodling borde kunna
tillgodoräkna sig det faktum att det
handlar om en näringsutarmad vatten
förekomst, menar Stefan Löfgren.
Göran Berglund 0511-34 22 58
goran.berglund@landlantbruk.se

PN1701

marie.henningsson@landlantbruk.se

Det vetenskapliga begreppet oligotro
fiering innebär en pågående utarm
ning av näringshalterna i en vattenfö
rekomst. Följden blir
dålig tillväxt och att
halterna av miljögifter
i fisk riskerar att stiga.
När landets vatten
myndigheter nyligen
presenterade sina
Stefan
åtgärdsprogram för
Löfgren
2016–2021 berördes
näringsbristen i för
valtningsplanen från
Bottenhavets vattendelegation. Det ses
som ett litet trendbrott bland dem som
under många år förgäves försökt få upp
ämnet till diskussion.
– Jag började prata om det för 20 år
sedan. Det är lite som att svära i kyr
kan även om det aldrig är någon som
ifrågasätter mina fakta. Men av någon
anledning får det inte genomslag, säger
Lennart Lindeström, miljökonsult och
ledamot i Bottenhavets delegation.
I princip alla vatten i inlandet från
Siljan och norrut kan sägas vara mer el
ler mindre näringsfattiga. De övergöd
ningsproblem som finns i norra Sverige
orsakas huvudsakligen av verksamhe
ter utmed Norrlandskusten, främst i
form av kommunala reningsverk, stör
re industrier och fiskodlingar.

n FAKTA: Orsakas av uppdämning och reglering

Kongskilde Ecoline 3 m

79.000:-

Kör när det passar dig
Lågt dragkraftsbehov ger minskad markpackning – med robusta Kongskilde Ecoline 3 m sår
du när det passar dig utan att ge avkall på kvalitén. Just nu köper du den smidiga såmaskinen
med spårluckrare, släpbillar, långfingerharv Max Flow 300, frösålåda och arealmätare för
endast 79.000:- (ord pris 89.400:-). Köp till hydrauliska markörer till extra förmånligt pris!
Kontakta din säljare för mer info.
Priser exkl moms. Begränsat antal.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Tel 0771-38 64 00, www.lantmannenmaskin.se

