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Riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden
Antagna av miljönämnden 2015-03-17

För att skydda dricksvattnet, som är en av
våra viktigaste naturtillgångar, anser miljönämnden att följande ska gälla inom de
kommunala vattenskyddsområdena i Hässleholms kommun:

• Preparat som enligt SLUs program MACRODB kan innebära risk för påverkan på grundvattnet ska inte användas.
MACRO-DB är ett simuleringsverktyg för
bekämpningsmedel i marken. Programmet
simulerar risken för transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten på
en viss plats.
• Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde ska ske integrerat med mekaniska och
odlingstekniska åtgärder enligt god lantbrukarsed.
Utgångspunkten ska vara att marken ska brukas på ett sådant sätt att otillräckliga mekaniska eller odlingstekniska åtgärder ett år inte
leder till en kraftig ökning av ogräs, svamp eller andra växtskadegörare, och därmed ökat
bekämpningsbehov, kommande år.

Kemisk bekämpning kräver tillstånd

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (1997:2) är
yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel tillståndspliktig inom vattenskyddsområde.
Möjliga undantag

Miljönämnden tillämpar en restriktiv hållning i
sin bedömning av om dessa riktlinjer kan frångås. Undantag kan dock i vissa fall vara nödvändiga att göra. Exempel på sådana fall kan vara
vid bekämpning av insekter, växter eller skadedjur som riskerar att vålla större skada för människors hälsa än användningen av kemiska bekämpningsmedel.
Gemensamt för bedömningen bör dock vara att
det rör sig om enstaka händelser som bedöms
var för sig. Generella undantag bör inte göras.
Det bör också ha visats att alternativ till kemisk
bekämpning inte är möjligt av praktiska, ekonomiska eller tidsmässiga skäl. En redovisning över
vilka överväganden av alternativ till kemisk bekämpning som gjorts, och vad som ligger till
grund för bedömningen att dessa inte är möjliga
att använda, krävs i sådana fall av sökanden.
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Zonindelade vattenskyddsområden

Riktlinjerna gäller i sekundär zon och i tertiär
zon där dessa finns.
I primär zon är det alltid förbjudet att sprida
kemiska bekämpningsmedel. I de fall då det bara
finns en skyddszon för vattentäkten gäller
samma som för primär skyddszon.

För ytterligare information kontakta:
Miljökontoret
Tel 0451-26 83 31, miljonamnden@hassleholm.se
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