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Många av de va  envårdsåtgärder, som genomförs för a   minska övergödningen av va  endrag, 
sjöar och hav, medför a   mark i jordbrukslandskapet tas i anspråk. En av de vik  gaste faktorerna 
för a   genomföra va  envårdsåtgärder,  ll exempel våtmarker, fosfordammar och tvåstegsdiken, är 
därför möjligheten a   hi  a kostnadseff ek  va lägen där markägare vill upplåta sin mark. Va  enrådet 
ville därför öka kunskapen om lantbrukarnas drivkra  er för a   upplåta eller inte upplåta mark  ll 
va  envårdsåtgärder. I de  a sy  e genomfördes i början av mars 2020 en workshop  llsammans med 
drygt 20 ak  va lantbrukare. Workshopen fokuserade på dialog med olika teman där deltagarna i många 
fall själva valde svar/påståenden och däre  er värderade dessa. Resultaten grundar sig även på en 
avslutande enkätundersökning.

Kävlingeåns va  enråd har lång erfarenhet av åtgärdsarbete och samverkan på lokal nivå. Nu satsas 
extra mycket på Vombsjöns avrinningsområde inom LEVA-projektet Vombsjöns  llrinningsområde 
– lokalt åtgärdsarbete mot övergödning. Projektets huvudsakliga mål är framförallt a   minska 
näringstransporten av fosfor  ll Vombsjön. Vombsjön har idag problem med övergödning och 
återkommande algblomningar men är sam  digt en dricksva  entäkt med e   ak  vt yrkes- och 
fri  dsfi ske, samt e   uppska  at rekrea  onsmål.

Sy  et med lokalt åtgärdsarbete inom Vombsjöns  llrinningsområde är a   genom dialogprojekt, 
 llsammans med lantbrukare och andra aktörer öka kunskapen om va  en och näringstransport 

i landskapet och a   genomföra va  envårdsåtgärder. Fokus ligger på samarbete inom mindre 
delavrinningsområden där målet är e   fördjupat kunskapsutbyte med lokal förankring som 
förhoppningsvis resulterar i lägen för kostnadseff ek  va va  envårdsåtgärder. 
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1. Marken är grunden för lantbruksföretagets 
lönsamhet

Som företagare är lantbrukarens marker den grundläggande förutsä  ningen för deras verksamhet. 
Det är genom a   op  mera ny  jandet av sina marker som lantbrukaren får en ekonomisk bärkra   i 
si   företag. De  a innebär a   lantbrukarna ogärna tar mark i anspråk som har goda förutsä  ningar 
för t.ex. växtodling, där de insatser som görs i  d och pengar är lönsamma. Av den anledningen 
föredrar lantbrukarna a   anlägga va  envårdsåtgärder på marker där de kan få en förbä  rad lönsamhet 
sam  digt som bra odlingsmark inte tas i anspråk. 
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2. Vattenvårdsåtgärder ger en positiv bild av 
lantbruket. 

Som företagare och förvaltare av jordbruksmarken är lantbrukarna medvetna om a   deras verksamhet 
påverkar va  enmiljön nega  vt. Va  envårdsåtgärder ses därför som en bra möjlighet a   ge en posi  v 
bild av lantbruksnäringens bidrag  ll en bä  re miljö. De visar e   stort intresse för a   hi  a lösningar 
i jordbrukslandskapet som gynnar såväl deras egna intressen som samhället i stort. De e  erfrågar 
mul  funk  onella lösningar i utny  jandet av marken och gärna med fokus på va  enhushållning, 
återförande av den näring som lämnar jordbruksmarken och genom råd om hur deras del av 
jordbrukslandskapet kan bidra  ll a   förbä  ra den bilogiska mångfalden och minska den nega  va 
påverkan på va  net.



3. Lantbrukarna har begränsat med mark till 
vattenvårdsåtgärder 

Lantbrukarna ser sig som förvaltare av jordbrukslandskapet. De känner e   ansvar a   förvalta den mark 
som, av  digare genera  oner genom hårt arbete, har anpassat  ll odling. Om svårbrukade marker 
utny  jas  ll permanenta va  envårdåtgärder uppnås den bästa lönsamheten och konfl ikten med 
odlingsbar mark undviks. Men arealen av denna typ av mark är begränsad och även i dessa marker 
önskas e   eff ek  vare utny  jande. Kombina  onen va  envårdsåtgärder och bete förespråkas som en 
lösning för både  skötsel och produk  on. Omfl y  ning av jordmassor i mark med dålig markavva  ning 
(blöt) är e   annat alterna  v. Delar av marken kan då bli våtmark medan andra delar blir torrare genom  
a    marken höjs och kan exempelvis användas för växtodling. 
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Så svarade 
lantbrukarnaSÅ SVARADE 
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LANTBRUKARNA. DETTA ÄR EN SUMMERING AV ALLA 

SVAR VI FICK I WORKSHOPEN.



Lantbrukarnas drivkra  er för a   genomföra va  envårdsåtgärder styrs  ll stor del av 
viljan a   göra en insats för miljön för a   minska näringsläckaget men även för a   
förbä  ra för den biologiska mångfalden. Fördelarna som företagare är också vik  ga 
såsom förbä  rad ekonomi och beva  ningsmöjlighet.  
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“Om jag skulle överväga att genomföra 

en vattenvårdsåtgärd på min mark 

skulle anledningen vara...”
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Lantbrukarna är tydliga med a   va  envårdsåtgärder framförallt bör placeras på 
marker som av olika anledningar inte är op  mala för växtodling. Undantagsvis kan bra 
odlingsmarker upplåtas om marken är strategiskt placerad för a   beva  na in  lliggande 
marker. Endast en mindre del av lantbrukarna är villiga a   upplåta all typ av mark och i 
det svarsalterna  vet var det under villkoret a   de fi ck en bra ersä  ning för marken.
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“Var är det lämpligt med vattenvårds-

åtgärder?”
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Lantbrukarnas engagemang för a   minska näringsläckaget  ll va  endragen drivs inte av 
lags   ningen. De är medvetna om a   kraven som ställs via lags   ningen kan öka och 
vill också förekomma nya krav genom a   ta egna ini  a  v  ll förbä  ringsåtgärder. Med 
de rä  a förutsä  ningarna fi nns en stor möjlighet a   genomföra va  envårdsåtgärder på 
jordbruksmark utan a   använda lags   ningen som tvingande styrmedel.  
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“Varför ska man göra mer än vad 

lagen kräver?”

45% 

Tycker det är vik  gt a   hjälpa  ll med a   

minska näringstransport  ll va  endragen

20% 

Tycker a   man ska ta ini  a  vet - Göra 

åtgärder innan det blir lag

15% 

Tycker det är vik  gt a   genomföra 

åtgärder för a   förbä  ra för fi sk, 

insekter, fåglar kopplade  ll va  en



“Vilka möjligheter och hinder innebär 

vattenvårdsåtgärder?”

Va  envårdsåtgärder ger en posi  v bild av lantbruksnäringen och en möjlighet a   lagra 
va  en från högfl öden  ll torrperioder. Grödor kan då beva  nas och skörden öka. Ökad 
biologisk mångfald och minskat näringsläckage är vik  gt. Med va  envårdsåtgärder kan 
ny  an förbä  ras på mark som inte lämpar sig för odling och jord som sedimenterad i en 
våtmark kan genom rensning återföras som näring  ll åkermarken.

Det största hindret är åtgärdernas lönsamhet för lantbruksföretaget. Administra  onen 
för a   genomföra åtgärder är begränsande. Fåglar som samlas vid va  en och betar 
av grödor i angränsande åkrar är e   problem liksom strandskydd kring nya våtmarker. 
A   höstgrödor är e   hinder tolkas som a   de inte tål a   översvämmas och därmed är 
höstsådda marker inte lämpliga för en va  envårdsåtgärd såsom exempelvis  llfälliga 
översvämningsområden.
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“Kan våtmarksanläggning bli lönsamt 

för jordbruket?”

NEJ:

• ”En osäker satsning/investering – vik  gt a   det fi nns säker fi nansiering.”

• ”Inte ekonomiskt lönsamt på lång sikt – man tjänar mer på a   plantera poppel.”

• ”Vik  gt med tydlig informa  on och snabba besked e  er rådgivning.”

• ”Ser  ll arrendatorers önskan/intresse på hur marken ska ny  jas är avgörande 

pengar spelar ingen roll.”

• ”Ti  a mer på mångfunk  on - om läge är perfekt ska Va  enrådet även bekosta 

beva  ning och återföring av näring.”

• ”Vad händer när avtalet är slut Livrädd för a   avtal sägs upp och a   man själv är 

ansvarig e  er 20 år.”

Majoriteten av lantbrukarna svarade ja på frågan om va  envårdsåtgärder kan vara 
lönsamma. En tredjedel av lantbrukarna svarade nej.

JA:

• ”Mark som är svårbrukad, dålig avkastning pga dålig markavva  ning (blöt) kan 

utny  jas bä  re.”

• “Delar av marken kan bli våtmark och andra delar kan bli torrare av höjd mark (från 

schaktmasssor).”

• ”Om en damm anläggs i beva  ningssy  e kan det vara lönsamt e  ersom skörden 

kan ökas. ”

• “Man kan arrendera ut marken  l jakt.”

• “Om man kombinerar med bete runt våtmarken så sköter området sig själv.”

• “Marken kan bä  re ny  jas om en halv blöt mark delas upp i blö   (våtmark) och torr 

mark som kan odlas e  er påförande av massor.”

• “De sämsta markerna ger bä  re ne  o om de utny  jas  ll våtmark.”

• “Jordbrukets image är en lönsamhetsfaktor som inte går a   mäta.”
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Övedskloster



Dialogen var e   bra arbetssä  
Svaren från lantbrukarna hjälpte oss a   förtydliga lantbrukarnas drivkra  er a   upplåta mark 
 ll va  envårdsåtgärder och gav oss nya frågeställningar a   arbeta vidare med, som exempelvis 

begränsningen av  llgänglig mark. Lantbrukarna upplevde a   arbetssä  et var bra och a   de fi ck 
framföra sina åsikter. Många lantbrukare ansåg också a   de få   nya kunskaper och insikter kring det 
va  envårdsarbete som idag genomförs av Kävlingeåns va  enråd men man ville lära sig mer om varför 
och hur man kan arbeta med va  envård.  Arbetssä  et med ”Va  endialog” med utgångspunkt från 
problem och förutsä  ningar i det egna avrinningsområdet där dialog förs med grannar och kolleger i 
närområdet i kombina  on med rådgivning kopplat  ll sina egna marker var den bästa metoden enligt 
lantbrukarna. Ensidig informa  on via mail, brev, eller egna organisa  oner sågs som mindre vik  gt. 

Kunskap och förståelse leder  ll hög mo  va  on för va  envård
Mo  va  onen är stor a   genomföra va  envårdsåtgärders såväl för den enskilda lantbrukaren som för 
a   bidra  ll förbä  rad va  enkvalitet, va  enhushållning i landskapet och ökad biologisk mångfald. 
En ökad kunskap och förståelse för behoven av åtgärder är en grundläggande drivkra    ll viljan 
a   genomföra åtgärder. De  a ger Va  enrådet e   kvi  o på a   långsik  gt arbetet med dialog och 
informa  on har ge   resultat. 

Smart utny  jande av jordbrukslandskapet är kärnfrågan
Den största utmaningen för a   lyckas med va  envårdsarbetet är inte vilja och mo  v hos lantbrukarna 
utan bristen på  llgängliga platser i landskapet. Möjligheter för den enskilde lantbrukaren a   upplåta 
mark inom sin egen jordbruksfas  ghet är begränsad. I dagsläget har de fl esta varken ekonomisk eller 
strategisk drivkra   a   ta bra odlingsmark i anspråk för va  envårdsåtgärder. Grunden  ll de  a är 
lantbrukarens behov som företagare, livsmedelsproducenter och förvaltare av de investeringar som 
gjorts för a   bibehålla och förbä  ra uppodlade marker. De platser med mindre bra odlingsmark som 
lantbrukarna är posi  va  ll a   upplåta är sannolikt inte  llräckliga. 
 
Kärnfrågan är alltså hur man på bästa sä   kan bibehålla en god odlingsmark och sam  digt kunna 
utny  ja mer mark  ll va  envård. Kan bra odlingsmark användas på e   mul  funk  onellt sä   så 
a   permanenta va  envårdsåtgärder kan kombineras med odlingsmark för a   på så sä   generera 
va  envårdstjänster utanför odlingssäsongen?

Kan jordbrukslandskapets funk  on utanför odlingssäsongen förbä  ras?
Risken för näringsläckage från mark är som högts under den period av året då växtligheten inte tar upp 
näring, avdunstningen är låg och landskapets möjlighet a   hålla va  en är som sämst. Under denna 
period är en stor del av den uppodlade marken utan växtlighet med undantag för höstsådd mark och 
fl eråriga grödor. Om marker i strategiska lägen (t.ex. infi ltra  onsområden, översvämningsområden) 
medvetet kan utny  jas  ll odling som tål en  llfällig översvämning skulle arealer i va  envårdens tjänst 
kunna utökas. Men är det möjligt, vilka hinder och utmaningar fi nns? Dessa nya frågeställning tar vi 
med oss. 

REFLEKTIONER
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TACK
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Kävlingeåns va  enråd vill rikta e   stort tack  ll alla lantbrukare som deltog i workshopen för e   stort 
engagemang och många kloka svar och synpunkter. Vår förhoppning är a   resultaten sprids inom 
ramen för LEVA-projektet och blir  ll hjälp och vägledning för lokalt åtgärdsarbete med va  envård 
långt utanför Vombjsöns avrinningsområde. 


