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Eutrophication in Laholm´s bay 
 

A study of Laholm´s bay Eutrophication stuation 

 

 

Abstract 

This essay discusses the Laholm’s bay and its eutrofication problems. The question of issue 

is: Have the efforts to limit the eutrofication in the Laholm’s bay been effective? 

What is the local actor’s opinion whether the measures have been effective or not? 

What efforts have been made to prevent the leakage of nutrients from fields and forestland?  

The Laholm's bay is located in the south part of the Swedish west coast. The problem was 

noticed in the 1960´s by local fishermen that experienced a lack of catch. Attention was 

drawn to the problem and it turned out that the bay was experiencing oxygen depletion 

The Laholm’s bay drainage basin is drained by five streams: Lagan, Nissan, Fylleån, 

Genevadsån and Stensån. The Laholm’s bay is especially sensitive to eutrofication because of 

its shallowness and has a medium depth of only 15 meters. In this bay nitrogen is the limiting 

nutrient. There are several sources for nitrogen and agricultural land as well as woodlands are 

the main cause. Interviews has been with wide range of persons to get a grip of what have 

been done and what is left to do in the area. The interviews have been divided between 

municipalities, county administration, the Federation of Swedish Farmers, scientist and 

farmers. The farmers along with the whole agriculture industry in the Laholm’s bay have put 

a lot of effort to reduce the nutrients leakage. The efforts have not given any clear results and 

the nitrogen levels are still the same. Data from small forest rivers and small rivers in 

agriculture land are showing a much more clear result. Agriculture land is in these 

measurements showing a slightly decrease in nitrogen levels. Forrest rivers are on the other 

hand showing an increase. It can be concluded that the efforts to reduce the eutrofication have 

been partly effective.Stronger regulations for all nutrients leakage source are necessary if 

eutrofication problems are going to show any significant improvement. It’s important to keep 

in mind that it’s a slow process that involves that efforts are made in several countries.  
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Sammanfattning  

Laholmsbukten ligger i sydvästra Sverige närmare bestämt i Halland samt nordvästra Skåne. 

Avrinningsområdet täcker en yta på 10100 km2 och sträcker sig i nordöstlig riktning mot 

Småland. I bukten har fem vattendrag sina utlopp: Lagan, Nissan, Fylleån, Genevadsån och 

Stensån. Bukten har ett medeldjup på ca 15 m som efterhand ökar till ca 18-21 m. 

Övergödningen i Laholmsbukten uppmärksammades på 60-talet av de lokala fiskarna. Deras 

fångster hade blivit allt sämre och mängden alger i näten hade ökat kraftigt. Eutrofieringen 

uppmärksammades snabbt och blev väl omskriven både i medievärlden men även i 

forskningsvärlden. Markanvändningen i avrinningsområdet skiftar från ett utpräglat 

jordbrukslandskap till ett skogslandskap. Dessa faktorer ger speciella förutsättningar för 

eutrofieringsproblematiken. Den grunda bukten i kombinationen med vattendragen ger en 

särskild känslighet för syrefria bottnar. De syrefria bottnarna är till skillnad från Östersjön inte 

ett permanent tillstånd utan uppkommer från och till när förutsättningarna finns. Syrebristen 

uppkommer i sin tur från nedbrytningen av de alger som uppkommer.  

 

Näringstillförseln för bukten kommer ifrån en mängd olika källor. Huvudsakligen härhör de 

ifrån jordbruket samt skogsmark. Näringsämnen som kväve och fosfor transporteras ut i 

bukten av vattendragen och bidrar till eutrofieringen. Det begränsande ämnet i bukten är 

kväve. Av de två största näringskällorna står jordbruket för majoriteten av tillförseln. 

Jordbruket är i detta område koncentrerat till Laholmsbuktens närhet eftersom de inre delarna 

av avgränsningen utgörs av skogsmark. Av den anledningen har studiens huvudsakliga fokus 

på just jordbruksområdet närmast kusten.  

 

För studien har det genomförts 14 intervjuer med myndigheter och lantbrukare. Dessa 

intervjuer gav en tydlig bild av eutrofieringsproblematikens olika delar. Det kan konstateras 

att det har sedan eutrofieringen upptäcktes genomförts en rad olika åtgärder både lokalt och 

regionalt mot övergödningen. Laholmsbukten och dess närmast kringliggande kommuner var 

tidigt ute med eutrofieringsanknutna åtgärder. Även i dagens läge har kommunerna ett 

utpräglat arbete mot eutrofieringen. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

Eutrofieringen och samarbetar med samtliga ansvariga inom länet. Det kan konstateras att 

skogsmarken och dess ansvariga som t.ex. skogsbruket är den delen av eutrofieringen som tar 

minst ansvar trots att bidraget från dem är en av de två största. Åtgärderna för jordbruket har 

varit omfattande och bland de mer lyckade åtgärderna på den fronten är utbildning om 

övergödning. Kunskapen bland lantbrukare är generellt mycket god vilket är en kombination 

av riktade informationskampanjer samt ekonomiska bidrag med tillhörande krav. 

 

En rad olika projekt på både lokal samt regional nivå har genomförts samt genomförs i 

Laholmsbukten bl.a. Aquarius, Bernet projektet men även Mellbyförsöken. Mellbyförsöken 

har bl.a. resulterat i många av dagens näringsläckage begränsande åtgärder så som 

skyddszoner, fångstgrödor m.m. En av de mest effektiva åtgärderna mot eutrofieringen både 

ekonomiskt, samt miljömässigt är återskapandet av våtmarker. Våtmarker som under ca 150 

år systematiskt torrlagts och diktats ur är i dagens läge en del av lösningen. En vattendrag som 

har längre genomrinningstid tar upp mer näringsämnen och minskar därmed näringsläckaget 

ut i havet.  

 

Slutsatsen är därmed att åtgärderna för att minska eutrofieringen inte har varit effektiva 

eftersom kurvan för kväveutsläppen i bukten inte har en neråtgående trend. En viss minskning 

kan anas från år 2005- 2009 men det är för tidigt för att dra någon långtgående slutsats på. 

Kväve mätningar i jordbruks åar och skogsåar visar en tydligare trend med en minskning av 

kväve i jordbruksåar men en ökning i skogsåar. Åtgärderna för att begränsa näringsläckage 
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har enligt de intervjuade varit som mest effektiva för avloppets bidrag då reningsverken har 

blivit betydligt bättre på att ta hand om kvävet. Hårdare lagstiftning föreslås av flera av de 

intervjuade som en vidare åtgärd för att minska näringsläckaget. Detta kan vara en nödvändig 

väg att gå för att begränsa näringsläckaget. Viktigt är att samtliga utsläppskällor tar sitt ansvar 

om en lösning på problematiken ska vara uppnåelig. EU:s nya vattendirektiv kan genom sin 

nya indelning med vara en lösning. Indelningen är gjord efter vattnets naturliga 

avrinningsområde och inte efter nationella eller administrativa gränser. Genom detta är de 

tänkt att effektivisera beslut så att fråga rörande vatten blir mer effektiva. Detta ses som 

positivt eftersom övergödningen i Laholmsbukten är beroende av både en minskning i 

avrinningsområdet men även behov av en minskning av näringsämnen från andra länder för 

att problemet ska bli åtgärdat helt. 
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1 Inledning 
Övergödningsproblematiken i Laholmsbukten och den sporadiskt återkommande syrebristen 

på botten upptäcktes på 60-talet. På 70-talet började stora mängder grönalger att blomma. 

Detta ledde till problem för buktens fiskare då fångsterna blev allt sämre (Fleischer och 

Jonsson 1992). Både Östersjön, Västerhavet samt sjöar drabbas av eutrofiering, om än på 

olika sätt, då det begränsande ämnet skiftar beroende på vattnets salthalt. Laholmsbukten är 

med sin geografiska lokalisering ett av de värst drabbade områdena på den svenska 

västkusten. En långgrund bukt med ett flertal utströmmande vattendrag är en viktig del av 

problematiken (Bernes 2005). Den halländska kustregionen som gränsar till bukten är ett av 

Sveriges mest intensivt odlade jordbruksområden. Till skillnad från Skåne är det 

huvudsakligen kusten som är uppodlad i Halland. Hallands inland har precis som Småland 

främst skogsbruk och betydligt mindre del jordbruk (Fleischer m.fl. 1978). Laholmsbukten 

och dess avrinningsområde har därmed något speciell problematik vad det gäller källor för de 

eutrofierande ämnena. Lagan och Nissan är det två största vattendragen som mynnar ut i 

Laholmsbukten och har följaktligen de största avrinningsområdena. Åarna sträcker sig många 

mil inåt land och avvattnar ett skiftade landskap med varierad markanvändning (Fleischer 

m.fl. 1978). Eutrofieringsproblematiken i Laholmsbukten är orsakat av dessa åars transport av 

främst kväve men även fosfor, se buktens avrinningsområde figur 1. Enligt Nissans och 

Lagans vattenvårdsförbund visar mätningar att den största delen av näringsämnena tillförs i 

den nedre delen av vattensystemen. Provtagningar i de övre delarna av åarna visar på lägre 

halter av näringsämnen än de mer kustnära delarna av avrinningsområdet.   

 

När övergödning kommer på tal så hamnar ofta Östersjön i fokus snarare än Kattegatt. Det 

beror först och främst på att problemet är mycket mer påtagligt i Östersjön. Det bör påpekas 

att det skiljer sig mellan de två haven på en rad punkter. I Östersjön är övergödningen och 

syrebristen betydligt mer förekommande än i Kattegatt och där är de syrefria bottnarna delvis 

naturligt (Floderus och Håkanson 1989). I Kattegatt är syrefria bottnar en konsekvens av 

eutrofieringen. Syrefria bottnar och bottendöd är i Laholmsbukten inget permanent tillstånd 

utan varierar med årstid och omfattning från år till år.  

 

Övergödningen styrs av en mängd lokala, globala samt geografiska faktorer. Orsaken till 

problemet beror på ett överskott av näringsämnen och gäller samtliga övergödningsdrabbade 

platser. Skillnaden beror på det begränsande ämnet som kan skilja eutrofieringsdrabbade 

områden från varandra. Ett resultat från en plats går därmed inte att överföra från en plats till 

en annan. 

 

Mycket av den befintliga forskningen om Laholmsbukten och övergödning behandlar mindre 

geografiska områden. Problematiken i sin helhet behandlas i mindre utsträckning. Uppsatsen 

bidrar därför med en helhetssyn som skiljer sig från den befintliga forskningen. Ett flertal 

studier och undersökningar har gjorts om bukten under främst perioden år 1972-2000. På 

senare år har forskningen kring bukten avtagit (Enoksson m.fl. 1990). Denna studie behandlar 

olika aspekter av problematiken bl.a. de olika näringsutsläppskällorna som är grundorsaken 

till den döda havsbotten som eutrofieringen är orsaken till. Studien tar även upp betydelsen av 

nya gödselspridningsmetoder och buffertzoner för att minska näringsläckaget (Fleischer 

1995).  

 

Fokus på problemet har på de senaste tio åren minskat både medialt men framförallt 

forskningsmässigt. Detta har gjort att 1970-80 talets livliga debatt om bukten har svalnat 
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betydligt. Det minskande forskningsintresset beror i första hand på färre anslag för forskning 

på området vilket får konsekvensen att forskning uteblir.  

 

Det bör påpekas att övergödningsproblemet fortfarande är ett omdiskuterat ämne. Under lite 

mindre än 50 år som problemet har varit känt har åsikterna om vilket ämne som anses vara 

begränsande skiftat. Både kväve och fosfor är näringsämnen som har inverkan på 

övergödningen men det har rått stor oenighet om vilket ämne som är den begränsande faktorn. 

För Laholmsbuktens del betraktas kvävet idag som det begräsande ämnet. Vad gäller  

algproduktionen så är det enbart den begränsande faktorn som ökar algproduktionen. Detta 

gäller både för Östersjön och Västerhavet. I och med att forskarvärlden inte varit eniga i 

frågan så råder det även en viss tveksamhet i samhället om vilket ämne som är det avgörande. 

Det tar jag i beaktande i sammanställningen av intervjuerna.  

2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida arbetet med att minska övergödningen har 

varit lyckat eller inte. Vilka åtgärder har bidragit till att minska problemet och vilka har inte 

givit något resultat eller till och med förvärrat situationen?  

2.1 Frågeställning 

– Vilka källor bidrar mest till övergödning i Laholmsbukten? 

– Har insatserna för att begränsa övergödningen i Laholmsbukten varit effektiva? 

– Vad anser de olika aktörerna huruvida åtgärderna varit effektiva?  (länsstyrelsen, kommuner, 

bönder m.fl.)   

– Vilka insatser har gjorts för att förhindra näringsläckage från bl.a. åkrar och skogsmark?  

  

2.2 Viktiga begrepp  

Termoklin: Skikt i vatten där temperaturen växlar snabbt på ett relativt litet djupintervall. 

Skiktet under termoklinen är mycket syrefattigt.    

 

Temperatursprångskikt: Gräns mellan två vattenmassor med olika temperatur som under 

sommaren blir ett "lock" och förhindrar därför blandning av vattenmassor under 

språngskiktet. Språngskiktet försvinner gradvis vid kallare temperaturer.  

 

Eutrofiering/övergödning: De uppkommer när för mycket gödande näringsämnen tillförs i 

sjöar samt hav vilket leder till ökad primärproduktion som bl.a. ger algblomning.  

 

Haloklin: Haloklin är det "skikt" som uppstår mellan två vattenmassor med olika salthalt. 

Salthalten gör att vattenmassan är av olika vikt och därför "lägger" sig ovan eller under 

varandra. 

 

GROT: Grenar. rötter och toppar av träd 

 

Språngskikt: Skillnad mellan två lager exempelvis salthalt.  
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3 Undersökningsområde 
 

3.1 Avgränsning 

Fokus i uppsatsen skall svara på frågan: "Har insatserna för att begränsa övergödningen varit 

effektiva i Laholmsbukten?". Uppsatsen behandlar därför inte buktens växt- och djurliv annat 

än mycket översiktligt och då för att avgöra huruvida situationen har förändrats till det bättre 

eller sämre. Istället behandlar uppsatsen källorna på land. Jag tar inte upp något om 

situationen i sötvatten annat än 

som transportfaktor av 

näringsämnen. Den geografiska 

avgränsningen är 

Laholmsbuktens 

avrinningsområde se figur 1. 

Men eftersom jordbruket i 

kustområdet är den huvudsakliga 

bidragskällan så är fokus för 

uppsatsen koncentrerad till 

kusten. Eftersom jordbruket inte 

är den enda utsläppskällan kan 

inte avgränsningen göras så strikt 

att inte hela avrinningsområdet 

tas i beaktande. Det övre 

avrinningsområdet tas därför i 

beaktande men denna del av 

avrinningsområdet har inte 

undersökts med intervjuer 

eftersom fokus för uppsatsen inte 

ligger i detta område 

Avrinningsområdet är av den 

anledningen någorlunda 

homogent och en mer generell 

indelning kan därför ske. 

Eftersom ett flertal vetenskapliga 

rapporter påpekar att 

problematiken för eutrofieringen 

främst ligger i de kustnära områdena så är även min avgränsning kustfokuserad. Jag berör 

översiktligt de övre avrinningsområdena för Laholmsbukten men enbart genom vetenskapliga 

rapporter, utredningar och inte genom intervjuer eftersom den geografiska avgränsningen 

fokuserar på kustområdet.  
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3.2 Geografisk översikt  

Laholmsbukten ligger i sydvästra delen av Sverige närmare bestämt i södra Halland och 

nordvästra Skåne. Bukten är belägen i Kattegatt och är förhållandevis grund med ett 

medeldjup på ca 15 m som ökar efterhand till ca 18-21 m (Baden m.fl. 1990). I detta 

kustområde har fem vattendrag sina utlopp, två större och tre mindre. Lagan och Nissan är de 

två största och Fylleån, Genevadsån samt Stensån är de tre mindre. Tillsammans avvattnar de 

en stor del av södra Halland, sydvästra Småland och nordvästra Skåne. Avrinningsområdet 

har en yta på ca 10100 km2 se figur 1 (Fleischer m.fl. 1987). Landskapet är ett platt och 

bördigt odlingslandskap som efterhand i öster blir alltmer skogsdominerat och kuperat se 

figur 2. I 

södra delen 

sträcker sig 

Hallandsåsen i 

en öst-västlig 

riktning och 

utgör en 

naturlig 

avgränsning 

mot Skåne i 

söder. 

Jordmånen 

närmast 

bukten är 

uteslutande 

grovmo, sand 

och grus. 

Hallandsåsen 

samt de inre 

delarna av  

 

 

 

Laholmsbukten präglas av morän samt isälvsediment. De uppodlade områdena är i huvudsak 

placerade där jordmånen utgörs av grovmo, sand och grus (SNA 2002).  

 

På grund av att Laholmsbukten är så grund har den en haloklin som ligger på ca 15-18 m djup 

(Baden m.fl.1990). Utbytet av syre mellan dessa skikt är begränsat. Av den anledningen 

uppstår områden med dålig syretillförsel som har lett till bottendöd. I Kattegatt möts två 

vattenmassor av olika salthalt. Dels det salta oceaniska vattnet från Skagerack och dels det 

mindre salta vattnet från Östersjön. Dessa skapar med sina olika salthalter en tydlig haloklin. 

Denna haloklin varierar beroende på hur djupt vattnet i havet är. I Laholmsbukten är kvävet 

den begränsade faktorn och den avgör algproduktionen i havet (Baden m.fl. 1990).   

 

4 Tidigare mätningar av kväve och fosfor i Laholmsbukten. 
Halterna av främst kväve men även fosfor samt andra vattenkvalitetsparametrar har under ca 

40 år övervakats i vattendragen som rinner ut i Laholmsbukten. Främst är det 
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vattenvårdsförbunden som har stått för dessa mätningar men även länsstyrelsen har varit 

drivande. Den huvudsakliga delen av statistiken har jag fått från Länsstyrelsen i Halland men 

även från Skogsstyrelsen i frågor som berör skogen och skogsbruket. Mätningar för kväve- 

och fosforutsläpp i bukten görs kontinuerligt för samtliga vattendrag som mynnar ut i 

Laholmsbukten. 

 

4.1  Laholmsbuktens övergödningsproblematik 

I Laholmsbuktens fall är det framförallt kväve som är det begränsande ämnet men även fosfor 

spelar in (Floderus och Håkanson 1989). Det är fem vattendrag som transporterar ut 

näringsämnen till bukten se figur 5. Det oorganiska kvävet kommer främst ifrån fyra källor: 

Kattegatts djupvatten, ytvatten från Östersjön, avrinning från land och avlopp och slutligen 

från atmosfäriskt nedfall. Dessa källors betydelse för eutrofieringen i bukten varierar med 

årstiderna och det är därför viktigt att övervaka samtliga för att få exakta uppgifter. För 

Laholmsbukten har kväveutsläppet via vattendragen stått för ca 40 % av tillförseln av kväve 

för vårblomningen av alger. Om tillförseln av kväve skulle minska med 50 % i sydvästra 

Kattegatt så skulle algblomningarna minska med 15-25 % (Fleischer m.fl. 1987).  

     

Innan vårblomningen som vanligtvis sker i mars-april sker utsläpp ifrån externa kvävekällor 

såsom atmosfäriskdeposition för ca 15 %, lokala utflöden för ca 15 %, djupvatten för 70 %. 

Under sommaren och tidig höst ändras förhållandena. Då står tillströmning för ca 70 %, 

djupvatten för 25 %, atmosfärisk deposition för ca 5 %. En 50 procentig minskning av 

kväveutsläppen från vattendragen i Laholmsbukten hade minskat algbiomassan med så 

mycket som 35 % på sommaren. Effekten av detta skulle blivit en reducering av biomassa 

tillförsel för havsbotten. Situationen för den syrefria botten i bukten hade därför kunnat bli 

bättre (Fleischer m.fl. 1987).     

 

År 1986 genomfördes restriktioner i Laholmsbukten för spridning av åkergödsel vilket 

området var först i Sverige med. Fosforutsläppen minskade medan kväveutsläppen ökade 

vilket kan bero på tillförsel av atmosfäriskt nedfall längre upp i avrinningsområdet i bukten 

(Bernes och Lundgren 2009).  

 

4.2 Syrefria bottnar och bottendöd i Laholmsbukten  

Syrefria bottnar uppstår när det tillgängliga syret i vattnet förbrukas bl.a. genom nedbrytning 

av organiska ämnen som t.ex. alger som sjunkit ned och sedimenterats. 

Nedbrytningsprocessen förbrukats syre och resulterar i att bottenlevande organismerna får för 

lite syre. I Laholmsbukten är syrefria bottnar inget permanent stadium utan fluktuerar från år 

till år. Bottenlevande fiskar och skaldjur m.m. flyr från de syrefattiga områdena till mer 

syrerika vatten och de kvarvarande organismerna dör (Bernes 2005). De syrefria perioderna 

inträffar vanligtvis på sensommaren och hösten eftersom syreförbrukningen är störst under 

sommarmånaderna (Rosenberg m.fl. 1990). 

 

Syrehalten har förändrats under månaderna augusti-november från 5 ml/l på 60-talet till 4,5 

ml/l i mitten på 80-talet. Syrehalten kan vara ännu lägre i grundare områden (20-30 m) 

Områden som Laholmsbukten är särskilt utsatt på grund av att bukten är förhållandevis grund. 

Dessa områden hade en syrehalt på 2 ml/l (Enoksson m.fl. 1990).     
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4.3 Kväve och fosfor 

Kväve och fosfor är de ämnen som främst bidrar till eutrofiering varav kväve anses vara det 

begränsande ämnet i Laholmsbukten. Kväveoxider uppkommer även på flera sätt genom 

mänsklig påverkan som t.ex. olika förbränningsprocesser, konstgödslade åkrar m.m. 

Kväveoxiderna omvandlas i atmosfären genom en rad olika kemiska reaktioner till nitratjoner 

som för det mesta återfinns i vattenform som efterhand regnar ned vilket kallas för 

våtdeposition. Vid spridning av flytande gödsel deponeras stora mängder ammoniakjoner på 

åkrar. Ammoniaken härrör främst från boskapens urin och övergår från flytande form till 

gasform. I områden med stora jordbruksarealer som i södra delarna av Sverige kan mycket 

stora mängder ammoniak övergå i gasform. Den gasformiga ammoniaken deponeras sedan i 

samband med regn och bidrar därmed till övergödningen (Statens Naturvårdsverk 1983).   

 

Kväve kan även avges från mark till luft som t.ex. på gödslade marker. Kvävets avgång kan 

vara större än tillförseln genom nederbörd och på skogsmark samt vara mindre än 20 % av 

våtdepositionen. Fosforns kretslopp är inte lika känd men forskning tyder på att det kan 

tillföras från uppvirvlat damm t.ex. från gödslad åkermark men även från industrier (Statens 

Naturvårdsverk 1983). Utsläppen av fosfor och kväve i Laholmsbukten har varierat sedan 

mätningarna började 1972 se figur 3.  
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Planktonalger och andra växter är uppbyggda av en rad olika ämnen men är beroende av 

näringsämnen som kväve och fosfor för att kunna växa. Dessa ämnen utgör oftast den 

begränsade faktorn. Kvävet tas lättast upp av växter i form av jonföreningar så som nitrit, 

nitrat eller ammoniumjoner och fosfor i form av fosfatjoner (Statens Naturvårdsverk 1983).  

 

Planktonblomningar och näringsämnen som finns tillgängligt i vattnet varierar kraftigt med 

årstiderna. Senhöst och vintertid då solljuset är begränsat finns en hög koncentration av 

näringsämnen i vattnet eftersom primärproduktionen är låg samt att tillförseln från organiskt 

material, vattendrag, atmosfär samt djupvattnet är hög. När ljuset som vid denna årstid är den 

begränsande faktorn successivt återvänder börjar vårblomningen. I västerhavet och 

Laholmsbukten sker detta i mars månad. Tillväxten sker mycket snabbt men avtar lika 

plötsligt då näringsämnena tar slut i de tillgängliga vattenmassorna. d.v.s. vattnet ovanför 

haloklinen (Naturvårdsverket 1988).  

 

Blomningen fortsätter även efter den huvudsakliga "explosionen" men i en långsammare takt. 

Återstående algproduktion styrs i detta läge till största delen av hur mycket organiskt kväve 

som kan återvinnas från vårblomningens döende alger. Sommartid har vattentemperaturen 

gjort att termoklinen förhindrar ytterligare omblandning av vatten. Detta förhindrar transport 

av näringsämnen från bottenvatten till ytvattnet vilket innebär att en ackumulation av 

näringsämnen kan ske i detta vattenlager samtidigt som en näringsbrist kan vara ett faktum i 

de övre vattenlagren. På hösten kan höstblomningar ske speciellt efter stormar som då rört 

upp näringsämnen från bottenvattnet till ytvattnet och cykeln avslutas då solljuset blir för 

svagt för att upprätthålla fotosyntesen (Naturvårdsverket 1988).  

 

4.4 Källor för näringsämnen 

Förutom skogsbruk och jordbruk sker utsläpp av kväve från industrier, reningsverk samt 

avlopp se figur 4. År 1987 var utsläppen av kväve från avrinningsområden uppskattningsvis 

5000 ton per år (Fleischer  m.fl. 1987). Av det vattendragstransporterade kvävet uppskattas ca 

60 % komma från jordbruket. Detta bör ställas i relation till att avrinningsområdet utgörs till 

70 % av skogsland och sjöar (Fleischer 1995).  
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4.5 Klimat, väder och markförhållandens påverkan på eutrofieringen.  

Riklig nederbörd ger större näringsförluster eftersom en ökad avrinning sker från markytan. 

Sydvästra Sverige är en av landets mest nederbördsrika regioner med en årsmedelnederbörd 

på ca 1000 mm (SMHI 2009). Näringsförlusterna ökar även något under hösten och våren. 

Jordmånen spelar också en avgörande roll för hur stor del av kvävet som kommer växterna 

tillgodo. Sand har en högre genomsläpplighet än t.ex. lerjord.  

 

Växterna kan efter 40-60 cm infiltration i marken inte tillgodogöra sig näringsämnena 

eftersom näringsämnena ligger allt för långt ned för att rotsystemet ska kunna tillgodogöra sig 

ämnena. Näringsämnena går därför till spillo och bidrar istället till eutrofieringen. I jordar 

med hög andel av sand sker infiltrationen mycket snabbare. Lerjordar i sin tur har en motsatt 

effekt och kan tom. ha en omvänd inverkan och lagra kväve till skillnad från sanden 

(Naturvårdsverket 1988). 

 

Vattendragen står för merparten av transporten av näring till havet. För fosforn kommer ca 70 

% från vattendrag och för kväve 85-90 %. De återstående procenten utgörs främst av utsläpp 

direkt ut i havet från industrier och avlopp (Naturvårdsverket 1988). Studier visar att 

konstbevattning med motsvarande 25-30 mm per år minskar kväveläckaget medan bevattning 

över 50 mm per år ökar kväveläckaget. 

 

Även valet av gröda på åkern har betydelse för hur stort kväveläckaget blir. Vallväxter så som 

gräs, klöver, sockerbetor är bättre alternativ än stråsäd och oljeväxter. Mycket beror på att 

vallväxter tar upp näringsämnen under längre tid än andra växter. Senare plöjning är att 

föredra eftersom ett kallare klimat vid plöjning minskar urlakningen. (Naturvårdsverket 1988)  

 

4.6 Våtmarker och andra växtområden  

Sjöar och våtmarker i södra och mellersta Sverige har under flera hundra år systematiskt 

dikats ur och torrlagts. Utvecklingen har varit särskilt intensiv i Skåne och Halland som är de 

största jordbruksdistrikten i Sverige. Upp till 90 % av de ursprungliga våtmarkerna och 

sjöarna har försvunnit och ersatts med jordbruksmark eller annan markanvändning. I södra 

Sverige men även på andra platser (Länsstyrelsen Värmland 2009). Kanaler, sjöar, diken och 

andra vattentransportvägar har rätats ut och effektiviserats för att maximera avrinningen. 

Även moderna vägar, vägtrummor m.m. har ökat genomrinningshastigheten i naturen (Bernes 

och Lundgren 2009). Konsekvensen av detta har blivit att växter och mark har mindre tid att 

ta till sig näringsämnen innan vattnet kommer till sjöar och hav (Fleisher och Jonsson 1992). 

Våtmarker fungerar i naturen som ett naturligt upptagningsområde för kväve och fosfor. I det 

moderna jordbrukslandskapet där våtmarker saknas sker mycket liten upptagning av 

näringsämnen från avrinningsvatten som istället rinner rakt ut i sjöar och vattendrag och som 

slutligen hamnar i havet och bidrar till övergödning. Det naturliga skyddet har på så sätt 

försvunnit (Bernes och Lundgren 2009). Detta har först på senare år uppmärksammats och 

restaurering av våtmarker görs i många kommuner. Samtliga kommuner vid Laholmsbuktens 

kust har anlagt nya våtmarker. Laholms och Halmstad kommun haft ett samarbete där 

målsättningen har varit att anlägga 129 hektar våtmarker i Laholms kommun och 111 hektar i 

Halmstad. Finansieringen var till 69 % subventionerat av LIP (Lokala 

investeringsprogrammet). Den resterande delen av våtmarksutvecklingen har kommunerna 

själv bidragit med. Projektet byggde på frivillig anmälan från privata markägare som var 

villiga att upplåta sin mark för anläggning av våtmarker (Österling och Kindt 2007) 
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Utdikningsreglerna gjordes om och kräver numera en tillståndsprövning. Reglerna för 

utdikning gjordes hårdare för att bevara den biologiska mångfalden i de få våtmarker som 

finns kvar efter många hundra år av utdikning. Fram till 1970-talet gav staten bidrag för 

utdikning av våtmarker (Gustafson m.fl. 2000). I dagens läge restaureras och byggs nya 

våtmarker och det är nu för tiden en del av den svenska miljöplanen. Insatser görs därför för 

att öka antalet våtmarker igen. Återupprättade våtmarker blir därmed en viktig del i försöken 

att minska näringsutsläppen från sjöar och vattendrag till havet. För att det skall vara möjligt 

att minska utsläppen av näringsämnen till Laholmsbukten så pass mycket att buktens 

vattenkvalité skall leva upp till de nationella miljömålen så är en utökning av våtmarker en 

nödvändig del (Fleisher m.fl. 1992). I tester där våtmarker har återställts har det visat sig att i 

början innan växter etablerat sig sker en ökad förlust av näringsämnen främst på grund av 

erosion. Detta eftersom växternas möjlighet att ta upp näringsämnen kräver en välutvecklad 

planta med ett bra rotsystem som tar några år för att utveckla. Efter ett till två år minskar detta 

och våtmarkerna minskar istället förlusterna av näringsämnen. Det har visat sig vara ett 

effektivt sätt att rena avloppsvatten från kväve. Det är ett bra alternativ till mindre reningsverk 

eftersom det är billigare att skapa våtmarker än att bygga kvävereningsanläggningar 

(Fleischer m.fl. 1994). 

 

I våtmarkerna finns de olika processer som tar upp kvävet ur vattnet och förhindrar det från 

att fortsatt rinna ut i vattendragen nedströms vilket är grunden till den renande effekten 

våtmarker och sjöar har på övergödningsproblemet. Den kvävemängd som tas upp av växter 

återförs så småningom till vattnet genom den biologiska nedbrytningen av växterna när 

växten dör. Det finns genom denna process en begränsning på hur mycket kväve som kan tas 

upp och som dessutom kan återföras till jorden. Denitrifikation där nitrat omvandlas till 

kvävgas är därför en betydligt effektivare metod som har betydligt större möjlighet att utvinna 

större mängder kväve. För att restaurering eller skapande av en våtmark skall vara effektiv 

krävs det att genomflödet inte är alltför stort samt att kvävetillgången är stor. Både ur 
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ekonomisk och ekologiska synvinkel bör den naturliga topografin utnyttjas för en optimal och 

långsiktigt hållbar våtmark. Det sänker anläggningskostnaderna och minskar behovet av 

underhåll (Fleischer 1995).   

 

4.7 Jordbrukets näringsbidrag 

I Laholmsbuktens kustområde odlas ett flertal grödor. Generellt domineras jordbruket av 

potatis eftersom förhållandena är speciellt gynnsamt för det. Ca 1/3 av den utnyttjade 

jordbruksmarken utgörs årligen av potatisodling (Gustafson m.fl. 2000). 

Eutrofieringsproblemet uppmärksammades på 60-talet och då pekades jordbruket ut som den 

huvudsakliga orsaken till övergödningen. Skogsbrukets effekter kom in debatten först senare. 

Utsläpp från tätorters avlopp uppmärksammades även det och åtgärder sattes i många fall in. 

Resultatet från åtgärderna på avloppen blev inte det önskvärda eftersom vattnet enbart blev 

bättre några km från avloppet medan vattnet längre ner fortfarande var övergött. Det 

konstaterades då att fanns en rad bidragande källor som måste åtgärdas.   

 

Fosforhalten i jordbruksområdena i Sverige steg med ca 30-40 % räknat från början på 1900-

talet fram till 1970-talet då användningen minskade markant. Fosforn är därför även i dagens 

läge vanligt förekommande och hårt bunden i marken. Fosforn frigörs dock efterhand från 

marken under en lång tid och bidrar då till eutrofiering långt efter att tillförseln har upphört 

främst i samband med snösmältning samt nederbörd. Denna frigörelse av fosfor kan fortgå i 

många decennier eller tom. sekler vilket försvårar arbetet för att minska övergödningen 

(Bernes 2009).  

 

Sedan 70-talets toppar med handelsgödsel innehållande fosfor är användningen återigen nere 

på samma nivå som den var för hundra år sedan. För kvävehaltig handelsgödsel har 

användningen minskat med 20 % jämfört med 80-talets toppnivåer. Detta beror på minskad 

åkerareal, högre priser samt minskad användning. Minskningen syns i mätningar i mindre 

vattendrag i södra Sverige. I de större vattendragen är minskningen långtifrån tydlig som t.ex. 

Lagan och Nissan. Minskningen är otydlig i de större vattendragen för att de har ett rikligare 

flöde. Förändringar blir därför svårare att se figur 5 (Bernes och Lundgren 2009).  

 

Kvävet tillförs på åkrar genom handelsgödsel men till skillnad från fosforn tas den största 

delen av kvävet upp av växterna under växtsäsongen. Efter att skörden är bärgad återstår stora 

mängder organiskt material i form av växtrester på åkern. Detta materials kväveinnehåll 

omvandlas då till kvävgas, dikväveoxid eller ammoniak. Om gödsel från stall används frigörs 

ytterligare en del av kvävet i form av nitrat som binds mycket dåligt i marken men är 

lättlösligt i vatten. Konsekvensen blir att grundvattnet får för höga nitrathalter speciellt i 

genomsläppliga sandjordar (Bergström och Brink 1985).  

 

En förändring av jordbruksmarkerna har skett successivt efterhand genom tekniska och 

vetenskaplig utveckling under de senaste hundra åren. Äldre tiders lågintensiva och 

månginriktade jordbruk har förändrats till ett högintensivt och mycket koncentrerat jordburk. 

Småskalig djurhållning har ersatts med hundratals och ibland tusentals djur. Äldre tiders 

växtsorter inom t.ex. de olika sädesslagen har ersatts med sorter som ger större avkastning och 

kräver mer näringsämnen. De moderna sorterna tål större mängder gödsel än de äldre och ger 

därför bättre avkastning (Bergström och Brink 1985). 
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I samband med denna förändring har även överdoseringen av speciellt stallgödsel ökat vilket 

får följden att en stor del av överskottet försvinner ut i mark och vattendrag utan att 

åkergrödorna har tillgodogjort sig det. Stallgödsel har ökat för att de har setts som en enkel 

lösning att bli av med överskottsgödsel. Ett av det kraftigaste läckaget av eutrofierande ämnen 

kommer från områden med hög koncentration av djurhållning. Detta berodde främst på att 

dessa områden i högre grad än andra områden använde sig av stallgödsel som gödsel på åkrar. 

Stallgödsel på åkrarna spreds ut i mycket högre koncentrationer än vad växterna på åkern 

kunde tillgodogöra sig och resulterade i kraftiga näringsläckage (Bernes och Lundgren 2009). 

Spridningen på åkrarna sågs som en lämplig metod att göra sig av med gödseln. Riksdagen 

beslutade år 1988 om restriktioner genom lagar för att förhindra näringsläckaget från 

jordbruket bl.a. genom en begränsning av antalet djur som fick hållas per hektar. Överskreds 

antalet var lantbrukaren tvungen att göra upp med närliggande lantbrukare att sprida gödsel på 

deras åkrar. Ytterligare krafttag togs mot de mest känsliga områdena där regler om att minst 

60 % av åkerarealen måste vara bevuxen året om eller en lång bit in på hösten. Detta 

hanterades genom att odla vall eller höstsäd som övervintrar. Ett annat sätt är att odla vårsäd 

och vårgrödor tillsammans med en fångstgröda som vanligen står i kanten på åkern som får 

stå kvar efter att huvudskörden har blivit skördad för att på så sätt fånga upp näringsämnen. 

För de allra känsligaste områdena infördes dessutom restriktioner för gödselspridning 

vintertid eftersom grödor inte tar upp näring i någon större mängd då (Bernes och Lundgren 

2009).   

 

Lagarna har på senare tid kompletterats med regler för lagring och hantering av stallgödsel i 

syfte att minska utsläppen av ammoniak. Ammoniak avgår i gasform men faller förr eller 

senare ner på marken och bidrar därmed till eutrofieringen. Tack vare ovanstående 

lagändringar har det skett en minskning av ammoniakutsläpp från jordbruket med 19 % 

mellan 1995 och 2007 (Bernes och Lundgren 2009). 

 

Andra åtgärder har varit höjda avgifter på handelsgödsel samt EU-bidrag för införande av 

fånggrödor samt anläggning av permanenta skyddszoner. Dessa skyddszoner skall då vara 

placerade mellan åkermark och vattendragen och förhindra läckage av fosfor. Bidrag ges även 

för restaurering av och nyanläggning av våtmarker (Lundgren Bernes 2009). 

 

Moderna jordbruk har till skillnad från äldre högre och effektivare utnyttjande av mark. 

Effekten av det blir bl.a. att andelen åkermark som utnyttjades för vallodling minskat till 

förmån för de olika sädesslagen. Vallodling är odling av gräs, klöver m.m. som lämnas 

obearbetad (oplöjd) under ett antal säsonger. Skillnaden mellan äldre och nutidens 

markutnyttjande är mängden bearbetning av mark i form av plöjning och harvning som sker 

vilket är högre för mark som utnyttjas för de olika sädesslagen. En ökad bearbetning av jorden 

leder till ökad mineralisering d.v.s. nedbrytning av organsikt material (Jordbruksverket 2011 

(3)).  

 

Jordbruket har även det gått in i den moderna IT-åldern där datorer räknar ut den optimala 

mängden gödning för åkern. På det sättet undviks onödig övergödsling. Enligt 

övergödningstester gjorda i sydvästra Sverige har ett totalstopp inte någon inverkan på 

läckaget på kort sikt. Minskningen sker framförallt på lång sikt eftersom läckaget minskar 

markant på grund av den uteblivna tillförseln av näringsämnen. Innehållet i jorden i form av 

organiskt material spelar även det en viktig roll för hur en gröda gror men även för 

upptagningsförmågan av gödslande ämnen. Ett högt organiskt innehåll i marken är inte bra ur 

eutrofieringspunkt. Ett lågt organiskt innehåll är å andra sidan inte bra det heller. Det 

förutsätter att det används större mängd gödslande ämnen. En hög gödslingsfrekvens kan leda 
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till utarmning av jorden samt en minskande förmåga för växten att ta upp viktiga 

näringsämnen samt sämre tillväxt. Konsekvensen blir sämre upptagning av näringsämnen. 

Näringsförlusterna kan minskas genom odling av gräs och hållas på en förhållandevis låg nivå 

för en längre tid (Gustafson m.fl. 2000). Läckaget kan även reduceras genom odling av 

fångstgrödor såsom olika sädesslag. En markanvändningsrotation på åkern kan effektivisera 

upptaget av näringsämnena i jorden där t.ex. potatis sätts vart femte år. Potatis är en av de 

grödorna som kräver mest gödning och har därför ett av de största läckagen av kväve, i 

kombination med att potatis trivs i sandiga lättgenomsläppliga jordar som har hög 

genomsläpplighet gör att näringsförlusterna blir höga. Obevuxen mark jämfört med bevuxen 

mark har en högre avrinning som medför en betydligt högre grad av erosion som tillsammans 

gör att förlusten av näringsämnen ökar. Framförallt fosfor men även kväve ökar eftersom 

fosfor är mer känsligt för ytavrinning (Carlsson och Persson 2006).   

 

I början på 1970-talet började även användningen av bevattningsmaskiner att öka. Den 

rådande teorin vid den tidpunkten var att konstbevattning skulle minska kvävebortfallet. Detta 

på grund av att grödorna skulle kunna ta upp en större del av kvävet. I realiteten så är 

bevattningen som lösning på kväveläckage inte bra därför att för mycket vatten ökar läckaget. 

Bevattning och nederbörd spelar därför båda roll för hur effektiv upptagningen av 

näringsämnen är hos växten samt hur stort läckaget är (Nordström 2003).   

 

4.8 Återgärder för att minska utsläpp  

4.8.1 Tidigare åtgärder, subventioner och regler 

Laholmsbukten har tillsammans med övriga Halland, Skåne och Blekinge särskilda 

spridningsregler för gödsel. Dessa regler är hårdare än på andra platser för att de är mer 

utsatta för näringsförluster till sjöar, vattendrag och hav. Dessa distrikt är dessutom Sveriges 

mest intensivt odlade jordbruksområden (Jordbruksverket 2011 (2)). 

 

Reglerna förbjuder spridning av gödsel på mark som lutar mer än 10 % mot ett vattendrag 

eller en sjö. Spridningen skall heller inte ske närmare kanten än två meter mot en sjö eller ett 

vattendrag. Vintertid från 1 november t.o.m. 28 februari eller när marken är frusen eller 

snötäckt är det total förbud för spridning av gödsel. Förbud mot spridning gäller även på mark 

som är vattenmättad eller översvämmad. 

 

På obevuxen åker skall gödsel plöjas ner i jorden inom fyra timmar. Detta för att undvika 

förluster till atmosfären. Sommartid från 1 augusti t.o.m. 31 oktober är det enbart tillåtet att 

sprida gödsel till växande grödor. Generellt gäller regeln att det inte skall spridas mer gödsel 

än vad växterna kan tillgodogöra sig (Jordbruksverket 2011 (3)). 

 

4.7.2 Rådgivningsprogrammet ”Greppa näringen”  

Lantbrukare i Hallands län har genom ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, 

länsstyrelsen samt många små lokala jordbruksföretag arbetat ut ett informations- och 

rådgivningsprogram som heter ”Greppa näringen”. Syftet med detta är att ”minska utsläpp av 

klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel” (Greppa 

näringen 2010). Programmet är delvis finansierat från EU och delvis finansierat från 

miljöskatter. För att få vara med i "Greppa näringen" måste lantbruket vara av en viss storlek. 
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Generellt gäller att det skall vara större än 50 hektar eller ha mer än 25 djurenheter på gården. 

Projektet erbjuder rådgivning uppföljning m.m. inom ramen för projektets mål.  

Projektet har tre huvudinriktningar vilket är de tre vanligaste inriktningarna ett jordbruk har i 

Sverige. Dessa är växtodling, mjölk/nötköttsgård samt grisgård. För samtliga av dessa 

inriktningar finns det utarbetade planer för att minska miljöbelastningen.  

 

 

Några av de praktiska åtgärderna som görs inom "Greppa näringen" är: 

- Utarbetande av kvävestrategiplan på gården där en beräkning av gårdens kväveutsläpp 

görs tillsammans med att effektivare utnyttjande skall göras. Kvävestrategin utgår från 

gårdens växtnäringsbalans, växtföljd samt växtodlingsplan där effektiviteten av 

kvävetillförseln på grödorna kan beräknas. Genom en sådan beräkning kan den 

fortsatta användningen av kväve effektiviseras.  

- Utarbetande av fosforstrategiplan där en stor del handlar om att minska förlusterna av 

fosfor genom ytavrinning. Detta görs genom effektivare spridning samt genomgång av 

lutning på markerna med hjälp av en topografisk markkarta men även genomgång av 

växtnäringsbalans, växtföljd samt växtodlingsplan som med kvävet.  

- Precisionsodling där målet är att öka precisionen av spridning av näringsämnen för att 

minska näringsförlusterna vilket är bra för miljön men även är en åtgärd som gynnar 

lantbrukarens ekonomi.  

- Växtföljd och bördighet syftar till att öka bördigheten samtidigt som en 

växtföljdsplanering effektiviserar upptagning av näringsämnen i jorden. 

- Våtmarksplanering där information om möjlighet till anläggning av våtmark ges. 

Våtmarken som fyller en skiftande funktion t.ex. biotop, vattenreservoar samt 

näringsupptagare. Våtmarksplanering är även en långsiktig investering där det är 

meningen att underhåll av dessa skall ske i minst 20 år. 

- Växtskyddsstrategier där gårdar som kommer eller redan infattas av 

vattenskyddsbestämmelser eller omfattas av regler för EU:s ramdirektiv för vatten 

ingår. Där görs en genomgång av åtgärder såsom vallodling, skyddszoner men även 

information om växtskyddsmedel och kemiska bekämpningsmedel.  

- Kontroll samt effektivisering av foder till kreatur och grisar för att bl.a. minska 

halterna av kväve, och fosfor i gödseln. 

- Utarbetning av betesstrategier där hantering av gödsel, foder samt bete är viktiga 

punkter.           

 

Växtnäringsbalans: I växtnäringsbalansen skall det finnas en redovisning av alla produkter 

som innehåller kväve, fosfor och kalium som har använts under det aktuella året. Den 

använda mängden subtraheras med mängden kväve, fosfor och kalium som finns i skörden. 

Skillnaden kalkyleras sedan per hektar åkermark (Jordbruksverket 2007).  

 

Växtodlingsplan: I planen skall det framgå den totala näringstillförseln på åkern och vilken 

typ av näring det är frågan om. Redovisning av årets gröda samt vid skördetillfället skall den 

skördade arealen åkermark framgå (Jordbruksverket 2007).  

 

Växtföljd: Genom en växtföljdsplan kan näringen i jorden utnyttjas maximalt samtidigt som 

ogräs mer effektivt kan konkurreras ut. Skörden ger genom en växtföljdsplan större 

avkastning. Växtföljden planeras vanligast i 5 års perioder (Greppa 2010).  

 

Markkarteringsplan: En markkartering skall göras för hela åkermarken för att bestämma 

jordart, genomsläpplighet i jorden (Jordbruksverket 2007).  



Övergödning i Laholmsbukten  

 

En studie av Laholmsbuktens övergödningssituation   

 

21 

 

Samtliga planer här ovan behövs för att kunna medverka i olika projekt men framför allt för 

att kunna söka och ta del av de olika bidragen.  

 

4.7.3 Miljöstöd  

Åtgärder inom jordbruket för att främja en positiv miljöutveckling är i många fall förknippad 

med kostnader eller åtgärder som kräver extra arbete. Av denna anledning är samtliga 

åtgärder förenade med en ersättning. Ersättningarna varierar kraftig beroende på vilken typ 

det är frågan om. Ersättning kommer delvis ifrån EU och delvis från olika former av 

jordbruksstöd. De ersättningar som redovisas nedan är enbart en del av de åtgärder som finns 

att tillgå för en lantbrukare. Nedan redovisas de ersättningar som är aktuella för 

eutrofieringsproblematiken.  

 

Vallodling: Stöd för att öka odling av vall på åkermark där villkoret för ersättning är att 

marken inte brukas på tre vintrar i rad samt att den under den tiden sköts enligt 

bestämmelserna. Ersättningen betalas ut i form av en grundsumma samt en tilläggsersättning 

som varierar efter geografisk lokalisering. Ett krav är dock att gården har djurhållning 

(Jordbruksverket 2007). 

 

Miljöskyddsåtgärder: För denna ersättning krävs en rad olika åtgärder som dels handlar om att 

minska växtnäringsläckaget men även att reducera mängden och riskerna med 

växtskyddsmedel. Åtgärderna är: växtodlingsplan, växtnäringsbalans, markkartering, 

kvävebestämning av flytgödsel, obesprutade kantzoner, godkänd spridningsutrustning, 

kontrollrutor samt dokumentation av behovet av växtskyddsmedel (Jordbruksverket 2007).  

 

Minskat kväveläckage: Ersättning för detta varierar i Sverige eftersom behovet inte är lika 

stort i alla områden. Det är främst södra Sverige som omfattas av denna ersättning. Den ges 

om lantbrukaren använder sig av fångstgrödor som har till uppgift att ta upp näringsläckaget 

från åkrar där en yta på minst 20 % måste ha fångstgröda på en yta som är 20 % av 

vårsädesarealen. Ersättningen kräver även en vårbearbetning av grödorna snarare än 

höstbearbetning. Efter det aktuella stödåret kräver ersättningen att arealen sås med en 

huvudgröda eller vall senaste den 15 juni (Jordbruksverket 2007). 

 

Skyddszoner: Ersättningsberättigat för lantbrukare inom vissa geografiska områden. 

Skyddszon får inte skördas tidigare än 15 juli och får inte gödas eller spridas 

växtskyddsmedel på. Vidare finns en rad regler om storlek och växter som är lämpliga för 

kantzoner. Skyddszon skall vara lokaliserad mellan åkern och ett vattendrag eller våtmark och 

vara av en speciell storlek. Vattendrag eller våtmark måste vara med på en topografisk karta 

för att vara godkänd. Ersättning betalas även ut till restaurering av våtmarker. Beslut om 

ersättning för dessa projekt beviljas av länsstyrelsen och det är inte alla ansökningar som blir 

beviljade eftersom beslut tas med hänsyn till prioriteringslistor (Jordbruksverket 2007).   
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4.7.4 Lagar för spridning av gödsel 

Lagstiftningen gäller inte för hela landet utan enbart känsliga områden som t.ex. 

Laholmsbukten. År 2010 skärptes reglerna för känsliga områden efter påtryckningar från EU. 

Generellt gäller följande regler. Miljöbalken 1998:915. 

”– Högst 170 kg kväve per hektar och år får spridas. 

- Högst 60 kg lättillgängligt kväve i samband med höstsådd.  

- Dokumentations och beräkningskrav för gödsel som ska följas vid spridning av gödsel. 

- Total förbud mot spridning av gödsel råder mellan 1 december-28 februari. Även november 

har förbud av spridning flytande gödsel då enbart fastgödsel är godkänt.  

- Organiska gödselmedel får enbart spridas mellan den 1 augusti-31 oktober på växande gröda 

eller före sådd av höstoljeväxter, i lerjordar d.v.s. jordar med mer än 15 procent lerhalt. 

- Fast gödsel får spridas mellan 20 oktober-20 november med undantag av gödsel från 

fjäderfän som måste spridas på bevuxen mark. Övrig gödsel får spridas på all typ av mark.  

- Det måste lämnas en skyddszon på två meter vid spridning av gödsel på åkermark.  

- Förbud gäller även mot att sprida gödsel på mark som lutar mer än 10 % mot vatten med 

undantag av mineralgödsel i växande gröda." (Jordbruksverket 2009). 

 

4.8 Skogsbrukets näringsbidrag   

Skogsbruket har liksom jordbruket ett visst näringsläckage som bidrar till eutrofieringen i 

Laholmsbukten. Läckaget från skogsmark har successivt ökat från början på 70-talet se figur 

7. Från skogsmark är kvävenedfall från atmosfären den största bidragande orsaken. 

Kväveoxider och ammoniak transporteras långa vägar genom de olika atmosfäriska 

luftströmmarna (Grennfelt och Hultberg 1986). Utsläppskällorna och depositionskällorna är 

således ofta på olika geografiska platser. För Sveriges del som huvudsakligen har vindar från 

väster så kommer en stor del av utsläppen från Storbritannien och Västeuropa. Utsläpp 

kommer bl.a. från industrier men även från gödning av åkrar (Greenfelt och Hultberg 1986). 

Andra utsläppskällor 

för kväveoxider är 

förbränning av olja. I 

denna kategori ingår 

biltrafik, flyg, båt och 

alla andra 

transportmedel med 

förbränningsmotor. 

År 1990 stod 

biltrafiken för ca 50 

% av EU:s utsläpp av 

kväveoxider och 

åtgärder som vidtogs 

då var krav på att 

katalysatorer på 

fordon infördes i EU 

för att bl.a. minska de 

skadliga utsläppen 

från biltrafiken (EU 

2011).  

 



Övergödning i Laholmsbukten  

 

En studie av Laholmsbuktens övergödningssituation   

 

23 

Depositionen av ammoniumkväve och nitratkväve är i Sverige som allra störst i de västra och 

södra delarna av landet se figur 6. Detta beror på de huvudsakligen sydvästliga vindarna som 

tar med sig utsläpp från de industritäta Västeuropa. Depositionen är dock långt ifrån jämt 

fördelad och det förekommer därför stora regionala skillnader. Den största delen av kvävet 

lagras i marken och främst i humusen. Humusen har en mycket lång omsättningstid och det 

kan därför dröja många hundra år innan kvävet i marken minskar (Ring  och Nohrstedt 1993).   

 

Kväve är det ämne som oftast är det begränsande ämnet i svenska skogar. Om tillgången på 

kväve ökar så ökar även risken för kvävedeposition som kan leda till urlakning huvudsakligen 

i form av nitrat. Ackumulationen av kväve i marken beror i huvudsak på depositionen som är 

som högst i sydvästra Sverige där ackumulationen är ca 8 kg kväve per hektar och år 

(Akselsson m.fl. 2010). 

 

Skogen har en mycket god förmåga att lagra kväve. Därför lakas mindre kväve ut ur markerna 

än vad som tillförs från depositionen. I Halland är en stor del av markerna kvävemättade 

vilket resulterar i en högre urlakning än från icke kvävemättade områden (Bertills m.fl. 2000). 

Kvävedepositionen i främst västra Sverige är fortsatt hög och ackumulationen fortgår. Om 

den inte minskar riskerar ytterligare marker att drabbas av kvävemättnad och en ökad 

urlakning till vattendragen kommer att vara en konsekvens av detta (Grennfelt  m.fl. 1986). 

Detta leder sannolikt till att halterna av kväve i Laholmsbukten kommer att stiga och 

ytterligare förvärra eutrofieringen. Skogsmark utgör en majoritet av markområdet i 

avrinningsområdet och har därför en stor påverkan på näringstillförseln (Bertills m.fl. 2000).  

Näringsläckaget från skogsåar och jordbruksåar visas i figur 7.  

 

Skogsbruket spelar en viktig roll eftersom det frigörs kväve och fosfor i sammanband med 

slutavverkning. Detta läckage fortgår i ca 5-10 år efter slutavverkning. Näringsämnen frigörs 

också genom nedbrytning av grenar och barr som blir kvar efter en slutavverkning 

(Andersson 2011). Mängden näringsämnen som frigörs vid en slutavverkning varierar 

beroende på lokala förhållanden. Det varierar beroende på klimat, atmosfärisk deposition, typ 

av avverkning samt lokala geografiska faktorer. Risken för kväveläckage från skogsmark är 

som allra störst i sydvästra Sverige där Laholmsbuktens avrinningsområde är lokaliserat 

(Akselsson m.fl. 2010).   
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För att motverka läckaget av näringsämnen finns det ett antal åtgärder som kan göras. Efter 

avverkningen kan och toppar samlas ihop och användas i värmekraftverk. Nackdelen med 

detta system är att borttagningen av grot också för bort andra näringsämnen som inte återförs 

till marken. Användningen och efterfrågan av grot har under de senaste åren ökat allt eftersom 

efterfrågan på biobränslen har stigit. I dagens läge göds inga skogsmarker i sydvästra Sverige 

men detta kan i framtiden komma att ändras eftersom efterfrågan på grot ökar (Akselsson 

m.fl. 2010). Eftersom dessa näringsämnen inte återförs till marken behövs det därför ett 

återförande av näringsämnen för att bibehålla ett effektivt skogsbruk (Akselsson m.fl.  2007). 

Återförandet av näringsämnen kan ske genom askåterföring från den brända groten.    

 

Andra åtgärder som finns är att lämna kantzoner och skyddszoner vid våtmarker. Dessa 

områdens uppgift är att fånga upp näringsämnen och på så sätt minska risken för läckage av 

näringsämnen, partiklar och föroreningar om sådant skulle finnas. Det spelar även en viktig 

roll för den biologiska mångfalden eftersom viktiga naturvärden skall bevaras. Återgärderna 

inom skogsbruket kan liknas med de åtgärder som används inom jordbruket. Flera av 

lösningarna för at minska läckaget av näringsämnen är gemensamma (Skoog m.fl. 2005).  

 

För att utöka den produktiva skogsmarken dikades förr i tiden stora delar av skogsmarken ut. 

Våtmarker och vattendrag i skogsmark fick på så sätt en snabbare avrinning där näringsämnen 

har mindre chans att bli upptagna. Dikning av skogsmark kräver idag tillstånd med undantag 

av skyddsdikning som kräver att man anmäler det till Skogsstyrelsen en månad i förväg. 

Skyddsdikning är till för att förhindra att ett avverkat område får en förhöjd grundvattennivå 

och på så sätt försumpas. I ett sådant område sker en sämre återväxt av träden vilket undviks 

med hjälp av skyddsdikning (Skogsstyrelsen 2010). 

 

4.9 Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp har även en del i eutrofieringsproblematiken. I Halland skiljer sig kvalitén 

på rening av avloppsvatten från olika kommuner. Detta beror på främst på hur stort 

reningsverket är och det beror i sin tur på befolkningstätheten. Mindre kommuner har mindre 
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ekonomiska resurser att satsa på förbättring av avloppsrening. Med förbättring av 

avloppsrening syftar det främst på det tredje steget vilket är kväverening. Detta steg saknas 

oftast på mindre reningsverk. På dessa platser kan utsläppen vara förhållandevis stora. 

Kväverening är en kostsam process som inte är ekonomiskt realistisk att implementera annat 

än i större reningsverk.  

 

Kvävet renas genom att låta avloppsvattnet pumpas in i olika bassänger. Det första steget i 

kvävereningen är nitrifikationen där bakterier ombildar ammoniumkväve till nitratkväve. Det 

andra steget i processen är denitrifikation som omvandlar nitratkväve till kvävgas tackvare det 

organiska materialet i vattnet som sker i en syrefrimiljö där kvävgasen avgår till atmosfären 

som redan består av 78 % kväve. Kvävet försvinner på detta sätt ifrån vattnet och släpps 

istället ut i gasform till atmosfären där skadan blir mindre (Käppala 2011).   

 

I Laholmsbukten och dess avrinningsområde är det långt ifrån alla hushåll som är anslutna till 

det kommunala avloppet och dessa avlopp har under lång tid haft en bristande eller obefintlig 

rening (Hamringe 2011).  Det vanligaste reningssystemet har varit trekammarbrunn. I dagens 

läge har kraven på enskilda avlopp ökat i samband med att de nationella miljömålen 

introducerades. För att nå miljömålet ”vatten av god kvalité” måste även de enskilda avloppen 

förbättra sin rening. Kommuner har därför startat en inventering av enskilda avlopp samt att 

vissa kommuner även infört nya hårdare byggnormer för vatten och avlopp. Detta för att se 

till att alla renoveringar samt nybyggnationer sker med godkänd reningsteknik 

(Naturvårdsverket 2011). 

5 Vattendirektivet, Havs och vattenmyndigheten och 

Vattenvårdsförbund 
Ramdirektivet för vatten trädde i kraft år 2000 i EU men infördes inte förrän 2004 i den 

svenska lagstiftningen. Denna lagstiftning har till skillnad från den äldre lagstiftningen en 

vidare syn på vattenfrågor och har i uppgift att samordna, bevara och förbättra 

vattenkvaliteten. Direktivet har en vidare syn på så sätt att vattnets setts som prioritet nummer 

ett och att den administrativa indelningen kommer i andra hand. Ett exempel på det är 

myndigheters indelning efter avrinningsområden snarare än regionala gränser eller nationella 

gränser. Det krävs samarbete över nationsgränserna men även samarbete över lokala 

länsgränser för att komma till rätta med vattenrelaterade miljöproblem (Vattendirektivet 

2010). Vattendirektivet omfattar samtliga typer av vatten med undantag av öppet hav. Arbetet 

sker på samma sätt i hela Europa och arbetet utförs i sexårsperioder som i nuläget avslutas år 

2015 då det är tänkt att miljömålet "levande sjöar och vattendrag" skall vara uppnått. I 

Sverige samarbetar Naturvårdsverket samt Jordbruksverket med vattenmyndigheterna för att 

gemensamt förbättra vattenkvalitén. Jordbruksverket har bl.a. utarbetat 60 punkter med 

åtgärder som är tänkt uppmuntra till åtgärder (Jordbruksverket 2011).  

 

För Sveriges del är Havs och vattenmyndigheten uppdelade i fem olika vattendistrikt: 

Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet 

(Vattenmyndigheten 2011). Den nya myndigheten HAV (Havs och vattenmyndigheten) har 

inrättats och startar sitt arbete den 1 Juli 2011. Myndigheten består huvudsakligen av det 

gamla Fiskeriverket samt tjänster från Naturvårdsverket (Regeringen 2011). I 

Laholmsbuktens avrinningsområde har det sedan 50-60 talet funnits 

vattenvårdsförbund/vattenråd som har varit en samling kommuner och industrier m.m. som 

alla har haft intresse i att vattendragen har varit av god kvalité. Dessa förbund utför 
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vattenprover vid en mängd olika platser efter ett schema för att se hur vattenkvaliteten är 

enligt Lagan och Nissans vattenvårdsförbund. För Laholmsbuktens avrinningsområden finns 

det fem vattendrag med var sitt vattenvårdsförbund där samtliga vattenråd har samma upplägg 

på sin verksamhet. Vattenråden är med andra ord den minsta möjliga uppdelningen av 

vattendistrikten. Dessa vattenråd har vanligtvis representanter för rad olika myndigheter och 

industrier såsom kommun, länsstyrelse, skogsstyrelse, markägare samt intresseorganisationer 

(Vattenmyndigheterna m.fl. 2010).   

 

6 Miljömålen  
Regeringen har utarbetat de svenska miljömålen för att samla de tidigare många olika 

miljömålen på en plats. Detta för att tydliggöra och lättare överblicka miljöproblematikens 

olika sidor. De nationella miljömålen har år 2010 inte haft någon större framgång. De enda av 

de 16 miljökvalitetsmålen som bedöms vara realistiskt att uppnå är "skyddande ozonskikt". 

Samma miljökvalitétsmål har upprättats för varje län i Sverige. För denna  studie är det främst 

två miljömål som är intressanta: "Ingen övergödning", "Hav i balans" men även "Myllrande 

våtmarker". För Hallands län har miljökvalitetsmålen funnits sedan 2003. Miljökvalitétsmålet 

"Ingen övergödning" har som syfte att övergödande ämnen inte skall ha någon negativ 

inverkan på människor och miljö. För att uppnå detta har fyra delmål upprättats som gäller 

utsläpp av fosfor, kväve, ammoniak och kväveoxider. 

– År 2010 skall utsläpp av fosforföreningar minskat med 20 % räknat från år 1995 nivå. 

– År 2010 skall kväveföreningar från mänsklig verksamhet minska med 1250 ton beräknat 

från 1995 års nivå. 

– År 2010 skall ammoniak minska med 570 ton från 1995 års nivå. 

– År 2010 skall utsläppen av kväveoxider minska med 55 % från 1995 års nivå (Länsstyrelsen 

Halland 2007).  

– Målet är att minska övergödningen med 30 % till år 2020 och det målet bedöms i dag kunna 

nås. Närliggande mål är ”Hav i balans” och ”Myllrande våtmarker”.  

 

7 Klimatförändringars inverkan på eutrofieringen 
För eutrofieringen har nederbörd och temperatur en stor påverkan på näringsläckaget från 

jordbruksmark och skogsmark. Varmare temperatur under längre tidsperioder förlänger 

växtperioden som ökar upptaget av näringsämnen i marken. Ökad nederbörd i sin tur ökar 

avrinningen från marken vilket leder till kraftigare flöden och minskade möjligheter för 

näringsämnena att tas upp. Huruvida klimatförändringarna kommer att öka eller minska 

näringsförlusterna från skogsmark är omdiskuterat och inte fastställt i dagens läge (Akselsson 

m.fl. 2010). Konsekvensen för skogen vid ett varmare klimat blir en utökad växtperiod. 

Skogens tillväxthastighet förväntas därför att öka vilket kan komma att intensifiera 

skogsbruket. Ett potentiellt intensivare skogsbruk kan leda till fler kalhyggen. En ökad 

näringsförlust kan dämpas genom planerad avverkning samt med kantzoner och buffertzoner 

m.m.(Akselsson m.fl. 2010). Vid en framtida klimatförändring med kraftiga stormar som 

Gudrun och Per skulle leda till en ökad urlakning och leda till en förvärrad eutrofiering (SOU 

2007). Stormarna Gudrun och Per har lett till en utökad avrinning av näringsämnen från 

skogsmark. Det påverkar främst områden som drabbades av stormarna vilket i första hand var 

södra Sverige och däribland Småland samt Laholmsbuktens avrinningsområde. 

Näringsförlusterna från skogsmark har lett till att läckaget är större efter stormarna än innan 

dem. De förväntas att vara fortsatt stort tills marken har återfått en livskraftig växtlighet 

(Nettelbladt m.fl. 2006).  
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Skogsbruket har sedan början av 1900-talet förändrats. Skogbruket har blivit mer 

industrialiserat och en förändring av trädslag har därför skett. En större mängd gran 

planterades under andra halvan av 1900-talet. Detta för att gran är den mest ekonomiska 

sortens virke i skogsindustrin. Följden med stora granskogar är att stormkänsligheten ökat 

eftersom granen är sämre rustad för att klara hård vind eftersom dess rotsystem är mer ytligt 

än andra trädslag och har därför något sämre motståndskraft. Den svenska skogen har blivit 

mer stormkänslig eftersom variationen av trädslag minskat. Vid studier av stormfrekvens och 

skogsfällning från slutet av 1800-talet till idag har det varit svårt att avgöra huruvida 

stormfällning ökat i antal p.g.a. stormar eller om effekterna beror på skogens minskade 

motståndskraft. Om monokulturen för utplantering av träd fortsätter kan en potentiell ökning 

av stormfrekvensen få stora konsekvenser då en stor mängd skog riskerar att falla (Bernes och 

Lundgren 2009).  

 

För jordbruksmark spelar det förändrade klimat en viktig roll då en ökad temperatur leder till 

längre växtsäsong som därmed ökar behovet av näringsämnen. Det ökade näringsbehovet ger 

en utökad risk av  näringsläckage. Klimatförändringarna förväntas resultera i ett 

nederbördsrikare samt varmare och torrare klimat sommartid (SOU 2007). Ökad nederbörd 

ökar avrinningen från åkern och risken för näringsförluster ökar. Ett torrare klimat kan också 

komma att öka behovet av konstbevattning sommartid. Vid konstbevattning är det viktigt att 

rätt mängd vatten tillförs för att ett optimalt utnyttjande av näringsämnena skall kunna ske. 

För mycket konstbevattning får samma konsekvens som kraftiga regn, d.v.s att näringsämnen 

inte kan utnyttjas optimalt. Näringsämnena blir istället kvar i jorden för att senare spolas iväg 

(Carlsson och Persson 2006).  

 

Klimatsimuleringar om det framtida klimatet bygger på huvudsakligen fyra olika scenarier 

som samtliga utgår från olika halter av växthusgaser i atmosfären (SMHI 2007). De fyra olika 

scenarierna varierar vad gäller ökning av medeltemperaturen och konsekvenserna de får. 

Detta påverkar utvecklingen av eutrofieringen eftersom klimatet samt vädret spelar en viktig 

roll för hur näringsförlusterna från land blir. Förändringen får olika påverkan beroende på 

vilket av de fyra scenarierna som inträffar. Ett varmare klimat med mer nederbörd, torrare 

somrar och blötare vintrar ökar näringsförlusterna som med stor sannolikhet förvärrar 

situationen (SMHI 2007). 

7.1 Baltiska strömmen 

På grund av den Baltiska strömmen påverkas Västerhavet och därmed Laholmsbukten av 

övergödningssituationen i Östersjön. Den Baltiska strömmen för ut Östersjöns vatten genom 

Öresund till Västerhavet och vidare ut i Skagerack och slutligen ut i norska havet (Monitor 

19). Strömmen går huvudsakligen efter den svenska kusten vilket gör att Kattegatt har en 

lägre salthalt än vad t.ex. Skagerack har. Framförallt är salthalten lägre längst kusten. Utsläpp 

från länderna runt Östersjön är därför av betydelse för övergödningssituationen i 

Laholmsbukten (Havet 2011). 
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8 Projekt och forskning  

8.1 Baltic Sea Actionplan (BSAP)  

BSAP är en överenskommelse om åtgärder mellan staterna för avrinningsområdet till 

Östersjön, Öresund samt Kattegatt. Överenskommelsen omfattar fyra huvudpunkter 

övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald (där fiske ingår) samt sjöfart m.m.  

Sverige har åtagit sig en mycket omfattande minskning av kvävetillförseln till Östersjön och 

Kattegatt på 21 000 ton kväve. Minskningen av fosfor med 290 ton gäller inte i Öresund och 

Kattegatt utan enbart i övriga hav. BSAP:s huvudsakliga mål är att uppnå god ekologisk 

status för det beslutade området år 2021 (Naturvårdsverket 2008).   

8.2 Aquarius  

Aquarius projektet är ett interreg IVB nordsjöprojekt som är delfinansierat av EU-projektet 

finns i en rad olika EU länder. Projektet förfogar över ca 50 miljoner kronor för de deltagande 

länderna där ett vattendrag representerar varje land. Vattendraget är på så sätt ett pilotområde 

och för Sveriges del är Smedjeån ett sådant område. Smedjeån är ett biflöde till Lagan och 

valdes ut för att det var särskilt representativt för främst södra Sverige beträffande historia 

samt avrinningsområdets markanvändning. En viktig del av projektet är erfarenhetsutbyte 

mellan de olika länderna och deras arbete för att öka vattenkvaliteten. För projektet studeras 

varje avrinningsområde och ett antal närliggande gårdar. Målet är att minska gårdarnas 

näringsläckage till de omkringliggande vattendragen. 

 

Problemen i Smedjeån är bl.a. brist på vatten vid torra somrar. Vid kraftiga regn sker 

regelbundna översvämningar av åkermark längs ån. Ett kontinuerligt näringsläckage i form av 

kväve och fosfor från diverse utsläppskällor längs ån sker också.  

 

Ån är på så sätt representativt för de övriga vattendragen i Laholmsbukten (Aquarius 2011). 

Projektet omfattar tio gårdar där jordbrukarna alla är fulltidslantbrukare. Syftet är att ta fram 

vattenplaner på gårdsnivå. Vattenplanerna är tänkt att effektivisera vattenanvändningen vid 

torrtid samt minska näringsförlusterna. Våtmarker är en viktig del i detta projekt eftersom de 

utgör ett naturligt område där en översvämning kan ske. Våtmarker tar även upp 

näringsämnen som annars skulle fortsätta ut i havet och bidra till ytterligare till eutrofiering. 

Vid sidan av dessa effekter har det även en positiv påverkan på den biologiska mångfalden. 

Återställande av våtmarker är en viktig del i projektet eftersom det fungerar både som 

bevattningsreservoar vid torka och översvämningsområde vid högvattenflöde. Smedjeån hade 

innan utdikningen ett flertal våtmarker och denna utveckling är gemensam för stora delar av 

södra Sverige. Liknande problem med vattenstånd som i Smedjeån vid olika vädersituationer 

är ett direkt resultat av torrläggningen och utdikning av våtmarker och vattendrag. Dessutom 

fungerar våtmarkerna både som näringsupptagare och en mycket biologiskt attraktiv plats 

(Aquarius 2011).   

 

8.3 Mellbyförsöken 

Mellbyförsöken är ett forskningssamarbete mellan SLU, Hallands Husshållsällskap samt 

Jordbruksverket och har pågått sedan 1989. I dessa försök har olika typer av gödsling, 

näringsförluster samt växtodlingsförsök m.m. genomförts. Under denna period har en rad 

olika resultat presenterats bl.a. nyttan av skyddszoner samt fångstgrödor. En stor del av de 

regler och lagar som finns idag för att minska näringsförluster från jordbruket har sin grund i 

studierna som är gjorda i södra Halland i dessa försök (Aronsson och Torstensson 2009).      
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8.4 Baltic Eutrophication Regional Network  (BERNET projektet) 

Bernet är ett nätverk av länder runt Östersjön och Västerhavet som har som mål att utreda, 

effektivisera samt utvärdera de regionala målen för övergödningsproblemet för att förbättra 

nuvarande strategier (BERNET 2001). Projektet strävar även efter att väcka politiskt intresse 

samt medvetenhet. Detta görs på en mängd olika sätt bl.a. genom att påpeka de förpliktelser 

som länder har åtagit sig i form av olika avtal osv. De deltagande regionerna har tillsammans 

studerat den nuvarande situationen och de åtgärder som vidtagits och utvärderat dem för att på 

så sätt utarbeta effektiva rekommendationer för hantering av övergödningen.  

Projektet tar upp frågor så som avlopp, jordbruk, skogsbruk, våtmarker samt arbete mot en 

bättre framtid genom förbättringar inom områden som övervakning och bedömning av 

vattenmiljö, planering av vattenkvalitet, samt strategier för en bättre hantering av 

övergödningen (BERNET 2001).   

9 Sammanfattning av åtgärder i Laholmsbukten 
I Laholmsbukten har många åtgärder gjorts sedan eutrofieringen upptäcktes. Samtliga 

eutrofierings ansvariga har infört åtgärder se bilaga över intervjuade personer. Det som främst 

skiljer dem åt är främst om åtgärderna efterföljs, men även om effektiviteten i återgärderna 

skiljer sig. Jordbruket har infört en mängd olika åtgärder, bl.a. hårdare lagstiftning har införts 

för spridning av gödsel på åkrar. Begräsning för vilken typ av gödsel  men även när och var 

den får spridas. Ekonomisk kompensation för näringsbegränsande åtgärder finns att söka för 

t.ex. gödselspridningsutrustning, våtmarksutveckling m.m. Även bidrag för införande av 

fångstgrödor, skyddszoner m.m. ger rätt till ekonomisk ersättning. Informationskampanjer 

som bl.a. ”Greppa näringen” har ökat medvetenheten bland lantbrukare. Forskningsprojekt 

såsom Mellbyförsöket har bidragit med många näringsbegränsande åtgärder som idag är 

bidragsberättigade.  

 

Kommunala avlopp har även det genomgått uppgradering och kväverening finns i samtliga 

större kommunala reningsverk. Uppgradering fortgår även för de mindre reningsverken som 

även de arbetar för att införa bättre rening för bl.a. kväve.  

 

För privata avlopp har hårdare regler och byggnormer införts och kommunerna ökar sin 

tillsyns av dessa. De nya byggnormerna leder till att samtliga nybyggen av hus skall ha 

godkänd rening.  

 

Skogsbruket är den del där åtgärderna har varit minst. Här råder fortfarande oenighet om 

strängare åtgärder ska genomföras. Åtgärder finns idag i form av lämnande av ridåer med 

skog vid våtmarker och vattendrag. Problemet är att dessa åtgärder inte alltid efterföljs 

eftersom lagstiftningen på området är förhållandevis öppen och ger alltför stort utrymme för 

fri tolkning.   

 

10 Metod 
Personer som har insikt, beslutanderätt eller påverkar eutrofieringen i bl.a. kommuner, 

länsstyrelse, LRF, skogsstyrelsen samt lantbrukare. Intervjupersoner har valts ut för att 

försöka få en så heltäckande bild av eutrofieringsproblematiken som möjligt. För att få en så 

stor spridning som möjligt på de intervjuade har jag intervjuat ansvariga personer på 

kommunerna både vid kusten men även en inlandskommun. Detta har gjorts för att se om 
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kommunernas medvetenhet och ansträngningar mot eutrofiering skiljer sig från kust till 

inland.      

 

Av de 14 tilltänkta intervjuerna ställde 13 stycken upp varav två var tvungna att lämna 

återbud dagen innan intervjun skulle genomföras. I dessa två fall var det inte möjligt att boka 

in en personlig intervju vid ett senare tillfälle så dessa intervjuer var tvungna att tas per 

telefon. Ljungby kommun var den enda av de två telefonintervjuerna som visade sig vara svår 

att få tag i och behövde därför strykas. Den andra telefonintervjun skedde med en lantbrukare. 

Telefonintervjun är ett sämre alternativ än en personlig intervju eftersom den personliga 

kontakten mellan intervjuaren och den intervjuade inte uppstår på samma sätt per telefon. 

Telefonintervju kan även uppfattas som omständlig men av den anledningen har ändå valt 

telefonintervju snarare än att be de intervjuade att fylla i ett mejl eftersom det är mer 

tidsödande och svaren riskerar därför att bli knapphändiga och korthuggna. Det bästa 

alternativet av dessa är därför att se till att så mycket arbete läggs på intervjuaren och inte den 

intervjuade och därför är telefonintervju det bästa alternativet.  

 

De 13 intervjupersoner delades in i två kategorier nämligen, myndigheter (9 st), och 

lantbrukare (4 st). Tre lantbrukare var verksamma inom min avgränsning medan den fjärde 

hade varit verksam inom mitt avgränsningområde genom en rad olika åtaganden som har att 

göra med eutrofieringen. Han är i dagens läge aktiv lantbrukare ca 6 mil norr om min 

geografiska avgränsning. De utvalda kommunerna är fyra till antalet och har en huvudsaklig 

koncentration till kusten med undantag av Markaryds kommun. Även Ljungby kommun var 

tänkt att medverka. Men intervjupersonen lämnade återbud. Kommunerna längs kusten är 

Båstad, Laholm och Halmstad. Eftersom studien fokuserar på kustområdet har inte 

myndigheter eller aktörer längre upp i avrinningsområdet ingått.  

 

Skogsstyrelsens ansvarsområde följer inte landskapsgränsen exakt. LRF arbetar efter 

länsgränserna och har därför ansvar för stora delar av Laholmsbukten avrinningsområde.   

 

Intervjuerna delades in i två kategorier som anpassades efter de intervjuade. Intervjuerna 

genomfördes under en och en halv vecka i början av maj. Detta gjorde jag för att öka 

chanserna för att kunna intervjua så många som möjligt under den avsatta tiden. Veckan innan 

intervjuerna skulle genomföras skickade jag mina intervjufrågor per mejl till samtliga 

personer för att ge dem en chans att se frågorna och fundera på svar. På grund av återbud samt 

kontaktande av nya lantbrukare fick alla intervjuade lantbrukare inte lika lång tid att läsa 

igenom frågorna.  

 

Övergödning kommer även från skogsmark. Av praktiska skäl har jag inte haft möjlighet att 

intervjua skogsmarksägare eller skogsbolag. Därför har jag valt att intervjua skogsstyrelsen 

som skall representera skogsbruksnäringen. Skogsstyrelsen får därmed representera samtliga 

aktörer för skogen.  

 

Intervjuerna kom huvudsakligen att genomföras med personer från den södra delen av  

avrinningsområdet. För att få en helhetsbild är det emellertid nödvändigt att ta hela 

avrinningsområdet i beaktande.  

 

Frågorna som använts är semistrukturerade. Den metoden har valts för att möjliggöra 

följdfrågor samt att det behöver finnas utrymme för vissa oplanerade och oförutsedda 

"utsvävningar" som kan ha relevans för studien. Som intervjumetod har djupintervjuer 

använts. Den intervjuade har vid frågan haft fritt spelrum att säga sin mening utan att 
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intervjuaren på något sätt har styrt frågans riktning. Vissa frågor har givit upphov till samtal 

där väsentlig information kommit fram. Information som inte efterfrågats via en fråga utan 

enbart kommit fram genom ett samtal kring ett visst ämne. Av denna anledning har jag även 

valt denna typ av intervjumetod framför en mer strukturerad form där samtalet hålls inom mer 

strikta ramar. Samtalet riskerar då att bli för korthugget om inte frågeställningen och frågorna 

är av en sådan typ att korta svar är att föredra. För denna undersökning är därför den mer 

öppna varianten ett bättre alternativ. Nackdelen med djupintervjuer är att samtalet riskerar att 

dra iväg på stickspår som är irrelevanta för ändamålet och i dessa fall har jag styrt frågan 

tillbaka till det huvudsakliga ämnet. Detta har även skett när den intervjuade inte förstått 

frågan eller då jag tydligt märkt att frågan har missuppfattats.      

10.1 Källkritik 

Det statistiska materialet för Laholmsbukten har hämtats från Länsstyrelsen i Halland samt de 

olika vattenråden för Laholmsbuktens avrinningsområde. Vattenkvalitetsmätningar har gjorts 

sedan början av 60-talet av Lagans och Nissans vattenråd samt till viss del de mindre 

vattendragen. (Lagans vattenråd 2011), (Nissan vattenråd 2011). Uppföljningen för 

avrinningsområdets näringsstatus är därför mycket god. En samlad mätserie för samtliga 

utsläpp från vattendragen finns att tillgå från år 1972 där både kväve och fosfor redovisas. Det 

materialet är sammanställt av länsstyrelsen och används som beslutsunderlag för insatser för 

samtliga myndigheter i området. I dessa data finns uppgifter om mängden kväve och fosfor 

som släpps ut från jordbruksmark samt skogsmark och dessa data finns även att tillgå från 

skogsstyrelsen som även den används i deras arbete se figur 6. 

 

Intervjuerna som är gjorda för denna uppsats anser jag vara av god kvalité därför att vissa 

fakta i intervjuerna som t.ex. åtgärder mot övergödning, begränsande ämnen samt 

spridningsregler stämmer överens med skriven fakta. Av den anledningen kan man dra 

slutsatsen att den intervjuade har god kunskap om ämnet. För några av frågorna har den 

intervjuade avstått från att svara med motiveringen att det inte är deras område. Det visar på 

en självdistans, ärlighet men framförallt en vilja att vara korrekt med fakta. Av den 

anledningen anser jag att samtliga intervjuer har god trovärdighet. I andra frågor som mer är  

åsiktsbaserade finns inget rätt eller fel eftersom det är en personlig tolkningsfråga. Dessa fakta 

kan jämföras med de andra intervjuerna för att se mönster samt dra slutsatser. En stor del av 

de intervjuade består av myndigheter där den intervjuade har varit den ytterst ansvariga för 

miljöfrågor. Det finns i dessa fall ingen anledning att betvivla dessa personers kunskap 

eftersom de dagligen arbetar med miljöfrågor såsom eutrofiering. Det är samtliga de ytterst 

ansvariga för dessa frågor på sina respektive myndigheter.   

  

11 Resultat 

11.1 Lantbrukare 

 

Vilka åtgärder har du vidtagit mot eutrofieringsproblematiken (Övergödning)? 

 

Lantbrukarnas åtgärder mot övergödningen skiljde sig inte nämnvärt från varandra. Detta 

beror dels på att lagstiftning och stöd tvingar samt uppmuntrar åtgärder mot övergödningen. 

De lantbrukare som även hade djurhållning i form av gris eller kreatur använde sig av 

specialfoder som gjorde att näringsämnen utnyttjades på ett effektivare sätt hos djuren. 
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Genom detta minskas näringsläckaget från avförningen. Samtliga bönder hade även en stor 

del vintergrön åkerareal vilket är ett krav för att få tillgång till vissa ersättningar. En av 

lantbrukarna hade dessutom satt upp ett högre personligt mål att ha en så stor andel av sina 

åkrar som möjligt vintergröna vilket i bästa fall var uppemot 100 %.  

 

Två av fyra intervjuade lantbrukare deltog aktivt i projekt för att öka antalet våtmarker vilket 

även det är bidragsberättigat. När det gäller gödselhanteringen på de intervjuades gårdar så 

skiljde sig inte detta nämnvärt. Samtliga hade växtnäringsplaner, 3 av 4 nämnde vid intervjun 

att de odlade fånggrödor samt använde sig av kantzoner. Samtliga bönder i avrinningsområdet 

är enligt lag reglerade i hanteringen av gödsel på åkern och därför har svaren blivit enhetlig. 

Endast en av de intervjuade uppgav att de använde sig av bidraget för utökad stallgödsel och 

detta kan ha att göra med att de övriga lantbrukarna istället hade gemensamma beslut för 

spridning av detta eftersom det är reglerat hur mycket näringsämnen som får läggas ut per 

hektar åker.   

 

Endast en lantbrukare använde sig av en n-sensor vilket är ett datorstyrt gödningssystem som 

även de var bidragsberättigat. De övriga lantbrukarna kände till denna anordning men nämnde 

att den var främst var till för lantbrukare med en viss areal av åkermark. 

 

Vem har varit drivande för dessa åtgärder? 

 

På denna fråga angav hälften att de själva och ekonomin som främst var den drivande faktorn. 

Den andra hälften angav Länsstyrelsen, Kommunen samt LRF som de drivande faktorerna för 

åtgärderna. Endast en av de intervjuade påpekade att direkta bidrag var en drivande faktor 

men de bör tilläggas att länsstyrelsen samt EU indirekt har hand om bidrag och att det därmed 

bör tolkas på samma sätt.  

 

Vad gör kommun, länsstyrelse, lrf för att begränsa påverkan enligt dig? 

 

De flesta av lantbrukarna lyfter fram Kommunen och Länsstyrelsens roll som en huvudsaklig 

kontroll samt tillsynsmyndighet. De nämner i andra hand dessa som en källa för information 

där även LRF lyfts fram. "Greppa näring" är ett ofta nämnt projekt som i samtliga intervjuer 

lyfts fram en framstående källa för information om näringsläckage från åkrar.  

 

Vilket ansvar har Kommunen för att se till att minska övergödningens effekter? 

 

Samtliga intervjuade lyfte fram kommunens ansvar som tillsynsmyndighet samt att deras 

ansvarar för hanteringen av avlopps och dagvatten. Kommunen nämndes endast av en 

intervjuad som en källa för information.  

 

Anser du att eutrofieringsproblematiken har uppmärksammats tillräckligt? 

Samtliga ansåg att eutrofieringen hade uppmärksammats tillräckligt och påpekade att det hade 

varit aktuellt i mer än 30 år. De framgick även att bevakning från media inte alltid hade varit 

till belåtenhet då en intervjuad kände att eutrofieringen hade snedvridits i media och vissa 

grupper däribland lantbrukare hade fått utstå obefogat mycket kritik.  

 

 

Görs det tillräckligt för att minska övergödningen? 
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Hälften av lantbrukarna anser att det gjorts tillräckligt men påpekar även att det måste göras 

mer eftersom problemet fortfarande kvarstår. Den andra hälften är mer osäkra på sitt svar och 

påpekar att det görs mycket för att minska näringsförlusterna inom jordbruket men att andra 

bidragskällor som t.ex. skogen som genom de atmosfäriska nedfallet är en viktig bidragskälla. 

Skogsbruket borde ta ett större ansvar enligt flera av de intervjuade jordbrukarna.  

 

Hur mycket vet den "normala lantbrukaren" om problemet? och vad han kan göra för att 

minska påverkan? 

 

Samtliga intervjuade ansåg att lantbrukare generellt är mycket väl medvetna om problemet. 

De påpekade samtidigt att det finns som inom många andra områden personer som inte bryr 

sig eller är engagerade. I kontrast till detta lyfte de även fram att de i dagens läge är mer eller 

mindre är ett krav att man måste vara insatt i dessa frågor för att kunna driva ett modernt 

lantbruk eftersom bidrag och stöd kräver en viss kunskap och motåtgärder för att ekonomisk 

kompensations ska ske. En intervjuad tog upp deltidslantbrukare som en grupp som möjligtvis 

kunde vara mindre engagerade och insatta men att deras "bidrag" är försumbar eftersom deras 

jordbruksareal generellt är mindre än heltidslantbrukare. 

 

 

Hur information/utbildning har du fått om övergödningen?  

 

Samtliga intervjuade ansågs sig har fått mycket information och utbildning. Både genom 

informationsbladshemskick men även genom studiecirklar eller utbildning i samband med 

certifikatsansökan för gården.  

 

Hur mycket information har andra lantbrukare fått tror du? 

 

Alla intervjuade hävdade även på den här frågan att alla har fått lika mycket information 

eftersom alla lantbrukare har möjlighet att ta del av samma information från myndighet samt 

omfattas av samma lagar och regler. En av de intervjuade påpekad även under den här 

punkten att det istället beror på hur mycket av informationen som tas del av. Tre av de 

intervjuade påpekade även att yngre lantbrukare i dagens läge är mycket väl informerade 

eftersom denna typ av frågor tas upp i samband med lantbruksutbildningen.  

 

Samarbetar ni lantbrukare på landskapsnivå i olika frågor t.ex. om 

övergödningsproblematiken eller agerar ni själva? 

 

Hälften av de intervjuade påpekade på denna fråga att det inte sker något samarbete mellan 

lantbrukare inom ett större geografiskt område. Snarare sker det samarbete på en mer 

lokalnivå mellan grannar men även genom olika projekt som t.ex. Aquarius. Andra exempel 

på lokal samverkan är spridning av gödsel.  

 

Hur upplever du att mediebevakningen för bukten har varit? (både lokalt och rikstäckande)?  

 

Samtliga bönder upplever att mediebevakningen har varit mycket stor för eutrofieringen i 

Laholmsbukten men att den har avtagit. De upplevde den som störst under 80-90 talet. Två av 

de fyra intervjuade lantbrukarna ansåg även att mediebevakning tidvis hade varit mycket 

ansträngande och negativt inriktad mot lantbrukare.  
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Har mediebevakningen spelat någon roll i utvecklingen? 

 

Samtliga hävdar att media har spelat en viktig roll och några av de intervjuade påpekar att 

beslut om eutrofieringen i bukten kan ha påskyndats av mediebevakningen. Detta på gott och 

ont hävdar en del av de intervjuade eftersom en del beslut som fattades av politiker inte var 

genomtänkta och inte fick önskad verkan. Beslut togs snabbt på grund press i från medias 

sida.   

  

11.2 Kommuner, Länsstyrelse, Skogsstyrelse, Lrf.  

 

Hur länge har ni arbetat med frågan? 

 

Samtliga intervjuade med undantag av Skogsstyrelsen samt Markaryds kommun började 

arbeta med övergödningsfrågan direkt när problemet uppmärksammades eller några år efter 

på 80-talet. Skogsstyrelsen arbetade inte med frågan överhuvudtaget och Markaryds kommun 

hade inte heller inte något omfattade arbete med frågan.  

 

Vilka åtgärder gjordes mot eutrofiering när problemet uppmärksammades? 

 

En av de första åtgärderna var införande av speciella utsläppsregler för gödselspridning på 

åkrar där Laholmsbukten och dess område var först i Sverige med att införa. Dessa regler har 

idag ersatts av en heltäckande lagstiftning för hela Sverige. Denna åtgärd var främst ett 

resultat av dåvarande miljöminister Brigitta Dahls engagemang för frågan som kom att bli 

främst länsstyrelsens ansvar. Kommunerna ansåg generellt att de hade ganska begränsad 

möjlighet att genomföra åtgärder jämfört med länsstyrelsen. Samtliga kommuner hade dock 

ett arbete för att förhindra näringsförluster även om inlandskommunen Markaryd hade ett 

något begränsat arbete i förhållande till de andra. Skogsindustrin fick vid uppmärksammandet 

regler för avverkning som delvis hade med näringsläckage att göra.  

 

Vilka var drivande för dessa åtgärder? (Problemet har tom. uppmärksammats av riksdagen i 

ett antal motioner)? 

 

De flesta intervjuade lyfter fram länsstyrelsen samt Riksdagen och därmed Naturvårdsverket 

som de som i första hand var drivande för övergödningsåtgärder. Skogsstyrelsens Stefan 

Andersson lyfter även fram Sigge Flicher som en nyckelperson i regionen. Sigge har varit 

anställd på länsstyrelsen och är idag anställd på Halmstad Högskola som gästprofessor. Men 

även kommuner lyfts fram som drivande krafter. Alla agerar dock efter lagar och förordningar 

men det förekommer lokala skillnader kommuner emellan beroende på geografisk 

lokaliseringen.  

 

 

Vad gör ni idag (Kommun, länsstyrelse, LRF) för att begränsa påverkan? 

 

Markaryds kommun var den enda kommun som inte ansåg sig göra speciellt mycket därför att 

bidraget från Kommunen var marginellt pga. mycket begränsadt jordbruk. Markaryds 

Kenneth Füreder påpekade dock att Kommunen har avloppsrening samt inspektioner för de få 

jordbruk som finns. Övriga kommuner påpekade även de att avlopp samt inventering av 

privatavlopp var åtgärder som Kommunen gjorde. Även inspektioner av jordbruks lyftes fram 

av samtliga intervjuade kommuner. Länsstyrelsen samarbetar med LRF i projektet "Greppa 
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näringen" samt förfogar över bidragspengar för projekt som förhindrar näringsläckage så som 

t.ex. våtmarker, latrintömnings åtgärder för båtar m.m. Länsstyrelsen har även tillsynsansvaret 

för större jordbruksföretag. Skogsstyrelsen var den enda myndighet som inte i dagens läge 

gjorde något för att begränsa påverkan.  

 

Finns de ett samarbete mellan myndigheter i Halland och Småland för att begränsa 

övergödningen? (Mellan både kommuner i Halland samt kommuner i Småland och samarbete 

mellan dem).  

 

De intervjuade personerna på länsstyrelsen samt Sigge Flicher på Halmstad Högskola lyfter 

alla fram vattenmyndigheten som ett potentiellt framstående projekt eftersom denna 

myndighet är relativt nyinrättad. Även vattenråden med sin mer lokala fokus lyfts fram som 

ett gränsöverskridande samarbete av samma klass som vattenmyndigheten fast i mindre 

format. Andra samarbetsprojekts är Bernet-projektet och Baltic Sea Action Plan. Lars 

Ohlsson på Halmstad Kommun samt Torsten Kindt på Laholms Kommun påpekar att 

samarbetet är ett ganska nytt projekt. För ca tio år sedan eller mer var samarbetet nästan 

obefintligt och det har ökat framförallt i och med att vattenmyndigheten inrättades. Denna är 

dock under uppbyggnad och resultatet av den dröjer några år än. 

 

Hur fungerar samarbetet mellan kommuner emellan och länsstyrelsen? 

 

Samtliga intervjuade förutom Skogsstyrelsen samt Markaryds Kommun ansåg att samarbetet 

mellan länsstyrelsen samt kommun fungerar bra. Markaryds Kommun har pga. tidigare 

projekt olika tvister med Länsstyrelsen i Kronoberg "frostiga" relationer dem. Skogsstyrelsen 

påpekade att samarbetet fungerar bra men att deras våtmarksförslag för skogsområden inte 

fick gehör.  

 

Anser du att eutrofieringsproblematiken har uppmärksammats tillräckligt? 

 

Skogsstyrelsen ansåg på denna fråga att intresset hade avtagit på senare år till förmån för 

klimatfrågan. LRF i sin tur ansåg att lantbruket hade fått utstå en hel del kritik genom åren 

som inte alltid har varit helt befogad eftersom andra bidragskällor inte har tagit sitt ansvar 

som t.ex. skogsbruket. Övriga intervjuade hävdar att problematiken har uppmärksammats 

mycket och att medvetenheten är stor bland myndigheter och lantbrukare. Flera intervjuade 

påpekar att det nu är frågan om att ställa hårdare krav och få fram mer "morötter" för att 

ytterligare förbättra situationen och se till att lagar och regler efterföljs.  

 

Görs det tillräckligt för att minska övergödningen? 

 

Jonas Svensson på Länsstyrelsen i Halland samt Kenneth Füreder på Markaryds kommun 

anser att det krävs hårdare åtgärder i form av lagstiftning eftersom dagens metoder med 

rådgivning och stöd inte räcker till. Jonas lyfter fram Danmark som ett bra exempel där 

lagstiftning för minskat näringsläckage har kommit mycket längre och där lagarna är hårdare 

än i Sverige. Även Arne Joelsson är inne på samma linje och påpekar att Sverige inte har 

uppnått sina åtagande i BSAP. Det krävs därför hårdare tag för att uppnå målen. Flera av de 

andra intervjuade påpekar att utsläppen från jordbruket har minskat och att de är en positiv 

utveckling. Lars Ohlsson påpekar att läckage från skogsmark har ökat och skogsindustrin och 

markägare har mycket kvar att göra. Torsten Kindt på Laholms kommun framhäver också 
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detta men påpekar även att bidrag från andra länder i form av atmosfäriskt nedfall är en starkt 

bidragande orsak som måste åtgärdas men att det främst är en fråga för EU.  

 

Hur mycket vet den "normala lantbrukaren" om problemet och vad han kan göra för att 

minska påverkan? 

 

Samtliga intervjuade ansåg att den normala bonden vet mycket om övergödning och att detta 

är en konsekvens av den långvariga informationskampanjen som har pågått med bl.a. "Greppa 

näringen" samt andra utbildningar. Skogsstyrelsen påpekar att skogsbolag m.m. är medveten 

om problemet men att skogsmarksägare i sin tur är mycket lite medveten om deras bidrag till 

övergödningen.  

 

 

Hur mycket information har lantbrukare fått tror du? 

 

Samtliga intervjuade var eniga om att lantbrukare har fått mycket information. Några av dem 

påpekade att det istället kunde vara frågan om att de blev för mycket information. Lantbrukare 

kunde ibland ha svårt att få tiden att räcka till för att sätta sig in allt.  

 

Hur mycket information har getts till lantbrukare längre upp i avrinningsområdet?  

 

i denna fråga skiljde sig svaren markant. Ca hälften av det intervjuade hävdade att 

informationen borde vara mindre där än vid kusten eftersom påverkan från 

inlandskommunerna längre upp i avrinningsområdet är mindre. Den andra hälften menade på 

att de borde veta lika mycket eftersom samma regler gäller där som här med skillnaden att 

jordbruket är mycket mer sparsamt i inlandet. 

 

Hur ser utsläppsprognosen ut för framtiden i bukten? Kommer den att minska eller öka? Vad 

talar för en positiv eller negativ utveckling? 

 

Johan Hamringe påpekar att utsläppen i bukten kommer att skifta i utsläppsutvecklingen 

beroende på vilken utsläppskälla som studeras. Vatten och avlopp bör minska pga. hårdare tag 

medan t.ex. jordbruket styrs mycket av ekonomin samt klimat och det därför är mycket svårt 

att göra en prognos. Lennart Nilsson på LRF är tveksam till om utsläppen kommer att minska 

men hoppas på att åtgärder som gjorts kommer att ge resultat framöver eftersom systemet är 

trögt och att åtgärder ger resultat med eftersläpning. Övriga intervjuade nämner att det 

antagligen kommer att ske en minskning av kväveutsläppen men att det kanske inte är 

tillräckligt och därför vill Jonas Svensson se hårdare lagstiftning. Stefan Andersson tror på en 

minskning om inte kväveläckaget från skogsmark ökar. Om det sker menar han på att kurvan 

för kväve kan komma att peka kraftigare uppåt.  

 

Vilka åtgärder har varit mest effektiva för att förhindra eller dämpa utsläppen av gödande 

ämnen?   

 

I förstahand nämner flertalet intervjuade den ökade reningskvalitén på reningsverk som den 

åtgärd som har varit mest effektiv. Andra åtgärder är bl.a. LRF informations kampanjer för att 

öka medvetenheten för problemet. Även återställande av våtmarker samt införandet av 

hårdare spridningsregler för åkrar samt införandet av kantzoner och fångstgrödor är åtgärder 

av betydelse. 
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Vad gör kommun och länsstyrelse för att utöka antalet våtmarker? 

 

Länsstyrelsen får stöd från EU samt Staten för utveckling av våtmarker. Detta görs genom 

LIP. Lokala Investerings Programmet där staten subventionerar 70 % av kostnaderna. På 

denna fråga var det enbart kommuner och länsstyrelsen som kunde svara på frågan eftersom 

det är dessa myndigheter som ansvarar för våtmarksanläggning.  

 

På vilket sätt påverkar skogsbruket övergödningen? 

 

På denna fråga var rådde bland de som valde att svara på frågan en enighet om skogens 

påverkan kom genom kväveläckage i samband med avverkning men även ett kontinuerligt 

läckage från marken. De som inte svarade på frågan ansåg sig inte ha tillräckligt mycket 

kunskap om detta.  

 

Hur förhindras skogsbrukets inverkan på övergödningen, Vilka åtgärder har gjorts och vilka 

görs idag? 

 

Torsten Kindt på Laholms Kommun lyfter fram vattnets korta uppehållstid i skogsmark som 

det grundläggande problemet. Vattnet behöver rinna längre tid för att näringsämnen ska hinna 

tas upp innan de når havet. Därför är en minskning av skogsdikning samt andra 

avrinningsåtgärder åtgärder som bör minska. Fler våtmarker lyfts av flera fram som en bra 

lösning.  Arne Joelsson på Länsstyrelsen i Halmstad tar även upp anpassad avverkning som 

en bra lösning där man sparar ridåer med träd närmast våtmarker och vattendrag.  

 

 

Har åtgärderna för att minska övergödningen varit effektiva? 

 

En majoritet av de intervjuade tyckte att åtgärderna hade varit effektiva men bl.a. Lars 

Ohlsson på Halmstad Kommun menar på att det fortfarande är långt kvar innan målen är 

uppnådda. Siegfried Fleischer menar att åtgärderna delvis varit effektiva men att det inte har 

varit tillräckligt eftersom situationen för det marina livet i bukten fortfarande är dåligt och att 

så länge det är dåligt kan man inte betrakta åtgärderna som effektiva.   
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12 Diskussion 
Eftersom som syftet med undersökningen består i att utreda huruvida åtgärderna i bukten har 

varit lyckade eller inte så är det inte alla metoder som passar att använda sig av. En möjlighet 

skulle varit att enbart titta på provtagningar som gjorts i bukten och därefter dra slutsatser. 

Men en sådan undersökning är för det första inte ett egenhändigt insamlat material och för det 

andra skulle det vara svårt att dra slutsatser ifrån. Detta för att det saknas information om hur 

inblandade parter agerar i övergödningsfrågor samt hur arbetet har fortgått sedan problemet 

uppmärksammades. 

 

Intervjuerna som gjorts anser jag har varit fullt tillräckliga för att dra slutsatser för 

eutrofieringen i Laholmsbukten. Detta på grund av att de intervjuades svar var likartade med 

undantag av frågor beträffande skogsbrukets bidrag. Fyra lantbrukare intervjuades med viss 

geografisk spridning. Dessa var den grupp av intervjuade som hade de mest likartade svaren. 

Lantbrukarna svarade mycket snarlikt och uppgav på frågan om övriga lantbrukare har tagit 

del av samma information att en övervägande majoritet var insatta i frågan. Av den 

anledningen finns det inget behov att genomföra fler intervjuer. En inverkande faktor för 

lantbrukarnas koncensus är att samtliga innefattas av samma regelverk samt att de har tagit 

del av samma informationskampanjer. Skillnaden mellan dem var främst den brukade arealen 

och därmed skiljde sig de ekonomiska möjligheterna att genomföra fler näringsbegränsande 

åtgärder.  

 

Insatserna har inte varit proportionerliga i förhållande till den mängd näringsämnen som 

läcker från den specifika källan. Avloppsrening har genomgått stora förändringar och 

förbättringar. Enligt flera av de intervjuade kommer det även att genomföras flera nya 

förändringar såsom hårdare regler samt utbyggnad av reningsverk i bl.a. Laholms och Båstad 

kommuner. Avloppen står för en mindre del av det totala näringsutsläppet. Trots detta faktum 

satsas stora pengar på åtgärder som minskar utsläppen. Detsamma gäller de privata avloppen. 

Där satsas på hårdare regler för att minska dessa utsläpp trots att dess inverkan är liten. Detta 

skall ställas i kontrast till skogsmarkens samt skogsbruket och dess marginella insatser. 

Skogsmarkens bidrag per ytenhet är mycket begränsad jämfört med jordbrukets. 

Skogsmarken utgör i hela västerhavets vattendistrikt 61 %  av markanvändningen och för 

Laholmsbuktens del utgör den minst lika mycket om inte mer. Läckaget från den 

sammanlagda arealen skogsmark blir därför stort. Uttrycket "många bäckar små" beskriver 

här situationen på ett utmärkt sätt.  

 

Intervjun med Stefan Andersson på Skogsstyrelsen visade inte på ett bristande engagemang 

för frågan utan snarare en ovilja från skogsindustrin att följa de lagar och förordningar som  

finns för näringsläckage. Där fastställs att skyddszoner skall lämnas närmast vattendrag och 

våtmarker. Detta följs inte, enligt Stefan A, speciellt noga och det görs heller ingen större 

kontroll av att reglerna efterföljs enligt honom.  

 

Vid intervjuerna var en majoritet av både myndigheter samt bönder medvetna om 

skogsmarkens bidrag till eutrofieringen. Det råder dock olika åsikter om hur stort bidraget är 

och huruvida det är "lönt" att göra något åt det över huvudtaget. Lantbrukare påpekade att de 

gärna såg att även skogsbruket tog sitt ansvar. Flera av lantbrukarna men även LRF påpekade 

att de kände att de hade gjort stora insatser och att de tyckte att även andra utsläppskällor 

borde ta större ansvar och påpekade ett flertal av de intervjuade på skogsindustrin men även 

de källor som bidrog till det atmosfäriska kvävenedfallet.  
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Den atmosfäriska depositionen och frågan huruvida Västsveriges skogar är kvävemättade 

eller ej är även det en vetenskaplig stötesten där det inte råder konsensus. I detta fall är 

strategierna ifrån myndigheter inte lika klar som med kvävet. 

 

När det gäller skogsmark har åtgärderna för att minska läckaget varit minimalt vilket även 

syns i statistiken då kurvan visar en ökning av näringsläckage från skogsåar. Skogsstyrelsen 

påpekar även att det inte görs något aktivt arbete i näringsfrågor samt att kunskapen om 

problemet inom vissa grupper är mycket bristfällig. Detta kan jämföras med jordbruket där en 

överväldigande majoritet är insatta eller mycket insatta och engagerad i frågan. Skogsbruket 

står ut i förhållande till de övriga eutrofieringskällorna. De flesta av de övriga källorna är 

förhållandevis geografiskt begränsande och blir därför "mindre komplicerade" att åtgärda. 

Åtgärder för skogsmarken i avrinningsområdet kompliceras av att den täcker mycket stora 

arealer. Tilläggas bör även att läckaget från skogsmark inte är homogent utan skiftar från 

område till område. I samband med avverkning samt stormfälld skog ökar läckaget tillfälligt 

under en fem till tio år innan växtligheten på marken återigen vuxit till sig och återigen kan ta 

hand om näringen. Under denna tidsperiod sker en utökad näringstransport från marken. För 

att förhindra detta skall kantzoner sparas intill våtmarker och vattendrag för att dessa skall ta 

upp näringen. Detta efterföljs, enligt Skogsstyrelsen, dåligt av skogsägare. Forskning och 

statistik tyder på att denna bit av skogsbruket har mycket kvar att åtgärda.  

 

Ytterligare åtgärder med tveksam effekt är att ta hand om groten efter avverkningen för att på 

detta sätt minska näringsläckaget från nedbruten grot. Denna lösning har fördelen att groten 

kan användas för biobränsle eller förbränning och därmed minska koldioxidutsläppen. 

Nackdelen är att näringsämnen från groten går förlorad och att marken på sikt förlorar 

näringsämnen. Detta kan ironiskt nog leda till ett behov av gödsling av marken för att återföra 

näringsämnen. En dellösning på detta kan vara att återföra askan från förbränningen på 

skogsmarken men detta ser jag som en tveksam lösning då det handlar om långa transporter 

samt stora arealer som i så fall behöver återfå aska. På sikt kommer detta att vara en ohållbar 

situation och det kräver därför att andra lösningar kommer till stånd.   

 

 I samband med intervjuerna rådde det i vissa fall också osäkerhet huruvida näringsläckage 

från skogsmark var en stor bidragande orsak eller ej. I uppsatsen arbetar jag efter att vissa 

delar av Västsveriges skogar är kvävemättade. Det atmosfärrika nedfallet av kväve är dock 

som störst i Västsverige se figur 6. Detta har inte någon avgörande betydelse huruvida marken 

är kvävemättade eller ej eftersom trenderna för näringsutsläppen går att mäta oavsett huruvida 

marken är kvävemättad eller inte. Kvävemättanden spelar en större roll vid en prognos för 

framtiden. Slutsatser för näringsläckaget från skogsmark måste dock tas med i osäkerheten i 

beaktning.  

 

Östersjön har en allvarligare övergödningssituation än Västerhavet på grund av en rad olika 

geografiska och hydrologiska fakta. Detta är en svårlöst situation eftersom skillnaden mellan 

väst och det forna östblocket är mycket stort när det gäller näringsläckage, jordbruksmetoder 

och inte minst ekonomi. Arbetet mot näringsläckage har på många platser inte kommit lika 

långt. För att övergödningssituationen ska vara möjlig att åtgärda i västerhavet måste även 

Östersjön och dess tillrinningsområde minska sina näringsförluster. Östblockets fall och det 

ökade antalet medlemmar i EU har på senare år öppnat sig som en möjlighet för bättre 

samarbete stater emellan. Risken med överstatliga miljöbeslut och bestämmelser är att de 

riskerar att bli ”tandlösa” och ineffektiva för att de i strävan efter konsensus tappat sin 

”effekt”. Sådana beslut är en tidsödande process. Det är inte enbart samarbete mellan länder 



Jonas Fors 

40 

som kan vara trögt och ineffektivt. Även på kommun- och länsnivå är samarbetet inte alltid 

hundraprocentigt och sådant är ett alvarligt hot mot miljömålen. Speciellt eftersom frågor om 

vatten berör stora områden som inte tar hänsyn till några av människan satta gränser. Detta 

har EU med hjälp av vattendirektivet och miljömål kommit att ändra på eftersom de 

administrativa gränserna sammanfaller med vattnets avrinningsområde.  

 

De intervjuade personerna på länsstyrelsen ansåg att för att dagens problematik ska kunna 

komma längre än det gjort idag så krävs hårdare åtgärder och som jämförelse där tog Jonas 

Svensson upp Danmark som ett föregångsland när det gäller hårdare lagstiftning. På denna 

punkt skiljer sig myndigheter och lantbrukare då många av de intervjuade samt LRF ansåg att 

det var tillräckligt många regler och lagar som det var idag. Lantbrukarna ansåg att de 

riskerade att "drunkna" i pappersarbete och att allt mer tid gick åt för att sätta sig in i nya 

regler. Det finns alltså en motsättning på denna punkt mellan myndigheter och lantbrukare 

som måste övervinnas eller snarare komma till någon slags koncensus. Samtliga av de 

intervjuade lantbrukarna är mycket medvetna om situationen och vad de kan göra och det är 

således inte där som de kommande satsningarna behöver sättas in. Satsningarna behöver 

istället sättas in för att fånga upp de som inte deltar.  

 

Arne Joelsson och Jonas Svensson på länsstyrelsen nämnde båda ett möjligt system där 

samtliga gårdar genomgår en slags gårdsprövning. Gården och dess marker genomgår en 

undersökning där potentiella läckagekällor undersöks och individuellt anpassade åtgärder kan 

genomföras. Motivet till detta är att kantzoner och fångstgrödor blir optimalt utplacerade för 

att få maximal effekt. 

 

De tre kustkommunerna i Laholmsbukten var samtliga mycket informerade och engagerade i 

frågan. Det var tänkt att även Ljungby kommun skulle medverka med en intervju men denna 

person var svår att få tag på vilket ledde till att han inte medverkade. Endast en representant 

förr en inlandskommun intervjuades därför vilket var Markaryds kommun. Markaryds 

kommun skiljde sig från de övriga kommunerna på så sätt att de inte hade samma tydliga 

fokus mot eutrofieringen även om Kenneth Füreder var minst lika insatt i frågan som de 

övriga kommunernas representanter. Engagemanget för frågan var med andra ord 

proportionerligt mot vad kommunens bidrag är. På frågan om "de intervjuade trodde att det 

gjordes lika mycket mot övergödningen högre upp i avrinningsområdet" så svarade samtliga 

intervjuade olika. Några av dem påpekade att de inte hade någon större insikt i detta och valde 

därför att inte svara alls. Länsstyrelsen påpekade att samma lagstiftning gäller över hela landet 

och att det ur den synvinkeln borde vara lika.  

 

Det går efter resultaten från mina intervjuer inte att avgöra huruvida engagemanget för frågan 

är i kommunerna i Småland. Mitt personliga intryck efter intervjuerna är att det är svårt att 

vara mer engagerade i frågan i denna del av avrinningsområdet. Mer troligt är att dessa 

kommuner precis som Markaryd har ett engagemang i proportion till bidraget vilket är 

förhållandevis litet i jämförelse med kustkommunerna. En framtida studie bör kunna 

undersöka det övre avrinningsområdets bidrag och satsning i frågan.   

 

De åtgärder som vidtagits inom jordbruket i dagens läge visar att förändringar är fullt möjligt. 

För 10-20 år sedan var många av åtgärderna mot övergödning helt okända och skulle 

antagligen ha uppfattats som mycket besvärliga. Åtgärderna har enligt figur 7 haft en viss 

effekt då kurvan för kväveutsläpp från jordbruksmark går svagt nedåt. Samma kurva för 

skogsmark har en betydligt mer osäker följd som istället verkar ha en stigande trend med 

ökade näringsförluster. Den totala näringstillförseln till Laholmsbukten tyder enligt statistik 
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fram till 2005 på en stigande trend medan statistik från 2008 tyder på en svag minskning från 

05-08. Detta är en allt för svag trend för att ta fasta på eftersom en kortsiktig förändring i 

klimatet mycket väl kan vara källan för denna trend. En serie på mer än fem till tio år eller 

mer är att föredra för att kunna dra korrekta slutsatser.  

 

Samtliga bönder som intervjuades samt LRF var positiva till de "nya" reglerna för spridning 

av gödsel, kantzoner, växtföljder och andra åtgärder som har som syfte att minska 

näringsläckaget. Ingen av de intervjuade ansåg eller antydde att dessa åtgärder var påfrestande 

eller obefogade. Detta kan givetvis bero på att de är förknippade med ekonomisk ersättning 

osv. men det visar på ett engagemang och en vilja att förändra.       

En rad olika projekt och forskningsprojekt har genomförts och pågår i Laholmsbukten. 

Genom t.ex. Mellbyförsöken har dagens näringsläckage förhindrande åtgärder med 

buffertzoner osv. tagits fram. Nya exempel är projektet Aquarius där vatten och 

näringsläckage på gårdsnivå står i fokus. Dessa forskningsprojekt spelar en viktig roll för 

utveckling och effektiviseringen av gödselhanteringen. Liknande projekt för skogsmark är 

däremot fåtaliga och området har heller inte samma forskningsintresse.  

 

Våtmarker pekas ut av flera intervjuade som en av de bästa och effektivaste åtgärderna mot 

eutrofieringen. Lantbrukare är berättigade till bidrag för upplåtande av mark samt anläggande 

av våtmarker på sina ägor vilket har utnyttjas så flitigt att våtmarksbidraget för tillfället tagit 

slut enligt Halmstad kommun. Samtliga intervjuade kommuner hade anlagt våtmarker men 

dock i skiftande utsträckning. För att effekten av dessa ska bli påtaglig behöver dock betydligt 

fler anläggas.  

 

EU:s överenskommelser som "Baltic Sea Action Plan" samt nya lagstiftningar såsom 

vattendirektivet är från EU:s sida ett försök att samordna och effektivisera vattenfrågor med 

utgångspunkt från vattnets gränser och inte de administrativa eller nationella gränserna. . På 

grund av detta nya direktiv har även Sverige inrättat en ny myndighet nämligen 

vattenmyndigheten som innefattar en rad olika andra myndigheter. Många av de intervjuade 

både lantbrukare samt myndigheter ser det nya vattendirektivet som en potentiell nyckel till 

en bättre utveckling för Laholmsbukten.  
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13 Slutsats  
Övergödningen har sedan mätningarna startade år 1972 haft varierande utsläpp och någon 

tydlig trend har inte gått att urskilja. Möjligen går det att urskilja en viss minskning sedan år 

2005 fram tills 2009. Svårigheten i att urskilja någon tydlig trend i data beror till stor del på 

nederbördens kraftiga inverkan på näringsläckagen. Den ger upphov till större utslag än 

"normalt". Statistikdata som visar kortare tidsperioder där näringsläckage för kväve delas upp 

i skogsåar och jordbruksåar. Här syns den neråtgående trenden tydligare. En försiktigt positiv 

slutsats för kväve går därför att urskilja. Trenden för fosfor är till skillnad från kväve mycket 

lättare att urskilja då den kurvan visar en tydligt minskande trend. Det bör påpekas att fosfor 

inte är det begränsande ämnet i Laholmsbukten och att fosfor av den anledningen inte har 

samma betydelse som en minskning av kväve har.  

 

Vid en jämförelse mellan jordbruksåar och skogsåar kan man se en tydligt minskande trend 

från jordbruksmark medan man ser en ökande trend från skogsmark. Utifrån statistiken för det 

totala näringsläckaget till bukten går det att dra slutsatsen att åtgärderna för att minska 

näringsläckage från åkrar inte har haft effekt. En viss avtagande trend går att urskilja under 

mellan 2005-2009 men den är för otydlig och begränsad för att klassas som effektiv. 

Statistiken visar inte de senaste åren vilket heller i detta sammanhang inte är av någon större 

relevans då tillfälliga fluktuationer från år till år är vanliga. För att en säker slutsats för 

buktens näringsstatus skall kunna dras behöver kurvan visa en stadig nedgång under ett tiotal 

år där nedgången fortgår trots höga flöden som man kan se i grafen för fosfor. Stormarna 

Gudrun och Per har under de senaste åren haft en stor påverkan på näringsutflöden från 

skogsmark då mycket stora arealer skogsmark är borta. Konsekvensen av detta är att 

näringsbidraget från skogsmark under en tio års period är större än vad de var innan 

stormarna.  

 

Utsläpp från andra källor såsom avlopp har minskat. Sett från ett tidsperspektiv då igen rening 

av avloppsvatten fanns så är åtgärderna som gjorts idag mycket effektiva. Men sett ur ett 

eutrofieringsperspektiv kan man enbart konstatera att utsläppen är något mindre.  

 

Hårdare krav på skogsbruket är nödvändigt om eutrofieringen ska bli bättre. Lagstiftningen i 

Laholmsbuktens område och helst hela södra Sverige bör skärpas betydligt tillsammans med 

bättre uppföljning av avverkade områden. Skogsbolagen tar oproportionerligt lite ansvar för 

sina utsläpp jämfört med övriga utsläppskällor eftersom samtliga andra källor har genomfört 

eller genomför näringsdämpande insatser. Skogen är som jag tidigare nämnt även den mest 

svåråtgärdade biten i problemet. De åtgärder som i dagens läge kan göras bör också efterföljas 

även om effekterna av dem inte är till hundra procent dokumenterat effektiva i alla fall tills 

effektivare åtgärder har uppfunnits. Dagens lagstiftning för skogsbruket är generell för hela 

Sverige och där står det enbart att hänsyn skall tas till en mängd olika faktorer och däribland 

näringsförluster enligt Stefan Persson på Skogsstyrelsen. Regler för skogsbruket vad det 

gäller näringsförluster har inget behov av att vara nationellt täckande då näringsförlusterna 

från skogsmark är klart störst i sydvästra Sverige på grund av att det atmosfäriska nedfallet är 

som störst här. Det finns därför anledning att skapa en regional lagstiftning för enbart södra 

delen av Sverige. Det faktum att det i huvudsak är södra Sverige som har behov av en 

strängare lagstiftning talar till fördel för en möjlig ändring av lagen. Detta därför att den 

ekonomiska förlusten för mindre hugget timmer blir mindre desto mindre areal skogs som 

innefattas av lagen. 
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Jordbruket står för huvuddelen av näringstillförseln till Laholmsbukten och därför bör även 

jordbruket och många av dagens frivilliga bidragsberättigade åtgärder blir lagstiftade. 

Möjligtvis kan den danska lagstiftningen fungera som en förebild. Per ytenhet är det tveklöst 

jordbruket som står för huvuddelen av utsläppen. Flödesmätningar visar att huvuddelen av 

näringsämnena tillförs till vattendragen i jordbruksmarken vid kusten. Därför har åtgärderna 

koncentreras till dessa områden under det 40 år som problemet har varit känt. Dels för att 

andra bidragskällor varit oklara men det har även förekommit tveksamheter om vilket 

näringsämne som varit begränsande.  

 

Insatserna för att sprida kunskap om eutrofieringen i bukten har varit mycket effektiva på 

samtliga punkter då samtliga intervjuade varit väl informerade. De olika aktörerna har 

däremot skilda åsikter om situationen idag och om åtgärderna varit effektiva eller ej. Samtliga 

intervjuade var medvetna om att det inte skett en dramatisk förbättring men att det i alla fall 

går åt rätt håll. Länsstyrelsen var de minst positiva tillsammans med Halmstad kommun. De 

såg hårdare åtgärder som nästa steg mot eutrofieringen. Jordbrukare tillsammans med LRF 

tog upp den danska lagen och var tydliga med att en sådan utveckling inte var önskvärd 

eftersom de ansåg att det var att detaljstyra. De såg även risker med en sådan lagstiftning 

eftersom det riskerade att betyda slutet för många mindre lantbruk. Den redan ansträngda 

ekonomin för små jordbrukare riskerar att försämras ytterligare. Den redan tydliga trenden 

mot storjordbruk skulle på så sätt förstärkas. Lantbrukarna såg den frivilliga bidragsvägen 

som den rätta. Insatserna med kantzoner, våtmarksbidrag, fångstgrödor samt bättre 

gödselspridning är några av de åtgärder som vidtagits. Åtgärderna har implementerats genom 

en kombination av lagstiftning och bidrag. Utveckling mot större jordbruk är ur 

eutrofieringsynpunkt mer positivt då storjordbruk förfogar över större arealer samt har bättre 

ekonomi och därför större möjligheter att investera i näringsdämpande åtgärder.  

 

Våtmarker är tillsammans med andra förhindrande åtgärder på åkermarken en av de 

effektivaste åtgärderna sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv men även sett ur ett 

naturvetenskapligt näringsläckageperspektiv. Utdikningen av våtmarker och uträttningen av 

vattendrag som pågick i nästan 150 år är även det en orsak till att situationen ser ut som den 

gör då näringsämnen inte hinner tas till vara före havet. Därför är återskapandet av våtmarker 

en viktig del bland många andra.  

 

Implementeringen av EU:s nya vattendirektiv med de förändringar som följer kan vara ett 

viktigt steg i rätt riktning för eutrofieringen eftersom fokus ligger på vattnet snarare än 

nationerna. För att Laholmsbukten skall kunna bli ett friskt ekosystem krävs även åtgärder i 

Östersjön och dess avrinningsområde. För att detta skall bli en realitet krävs överstatliga 

beslut och samarbete nationer emellan. För detta är EU den bästa möjligheten.  

 

Det kan slutligen konstateras att insatserna för att begränsa övergödningen inte varit effektiva 

men att åtgärderna har haft en viss påverkan. Situationen i bukten är inte längre fullt så 

alvarlig som den var under 80- och 90-talet. Det begränsande ämnet kväve går att urskilja en 

viss otydlig neråtgående trend. De stora algblomningarna har minskat i frekvens men 

situationen för bottnen är fortfarande långtifrån bra. Detta nämner Siegfried Fleischer som ett 

av de främsta kriterierna för att mäta om åtgärderna varit effektiva.  
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

 

Lantbrukare 

Vilka åtgärder har du vidtagit mot eutrofieringsproblematiken (Övergödning)? 

Vem har varit drivande för dessa åtgärder? 

Vad gör kommun, länsstyrelse, lrf för att begränsa påverkan enligt dig? 

Vilket ansvar har kommunen för att se till att minska övergödningens effekter? 

Anser du att eutrofieringsproblematiken har uppmärksammats tillräckligt? 

Görs de tillräckligt för att minska övergödningen? 

Hur mycket vet den "normala lantbrukaren" om problemet? och vad han kan göra för att 

minska påverkan? 

Hur information/utbildning har du fått om övergödningen? 

Hur mycket information har andra lantbrukare fått tror du? 

Samarbetar ni lantbrukare på landskapsnivå i olika frågor t.ex. om 

övergödningsproblematiken? eller agerar ni själva? 

Hur upplever du att mediebevakningen för bukten har varit? (både lokalt och rikstäckande)? 

Har mediebevakningen spelat någon roll i utvecklingen? 

 

Kommuner, Länsstyrelse, Skogsstyrelse, Lrf.  

Hur länge har ni arbetat med frågan? 

Vilka åtgärder gjordes mot eutrofiering när problemet uppmärksammades? 

Vilka var drivande för dessa åtgärder? (Problemet har tom. uppmärksammats av riksdagen i 

ett antal motioner)? 

Vad gör ni idag (Kommun, Länsstyrelse, LRF) för att begränsa påverkan? 

Finns de ett samarbete mellan myndigheter i Halland och Småland för att begränsa 

övergödningen? (Mellan både kommuner i Halland samt kommuner i Småland och samarbete 

mellan dem). 

Hur fungerar samarbetet mellan kommuner emellan och länsstyrelsen? 

Anser du att eutrofieringsproblematiken har uppmärksammats tillräckligt? 

Görs det tillräckligt för att minska övergödningen? 

Hur mycket vet den "normala lantbrukaren" om problemet? och vad han kan göra för att 

minska påverkan? 

Hur mycket information har lantbrukare fått tror du? 

Hur mycket information har getts till lantbrukare längre upp i avrinningsområdet? 

Hur ser utsläppsprognosen ut för framtiden i bukten? kommer den att minska eller öka? Vad 

talar för en positiv eller negativ utveckling? 

Vilka åtgärder har varit mest effektiva för att förhindra eller dämpa utsläppen av gödande 

ämnen? 

Vad gör kommun och Länsstyrelse för att utöka antalet våtmarker? 

På vilket sätt påverkar skogsbruket övergödningen? 

Hur förhindras skogsbrukets inverkan på övergödningen, Vilka åtgärder har gjorts och vilka 

görs idag? 

Har åtgärderna för att minska övergödningen varit effektiva? 
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Torsten Kindt Laholms Kommun 

Kenneth Füreder  Markaryds Kommun 

Lennart Nilsson  LRF Halland 

Jonas Svensson Länsstyrelsen Halland 

Arne Joelsson Länsstyrelsen Halland 
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