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INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN TILL LÄNETS LANTBRUKARE.

Bristen på vatten gjorde det tydligt hur oerhört 
viktig tillgången på vattnet är, och vilka problem 
vi ställs inför när vattnet tar slut. Vi behöver 
därför vara sparsamma med vårt vatten och förstå 
vad lagstiftningen säger om uttag av grund- och 
ytvatten. 

VAD GÄLLER VID VATTENUTTAG?
För vattenuttag ur åar, bäckar, sjöar och andra 
ytvatten, krävs att du antingen gör en anmälan till 
Länsstyrelsen innan vattenuttagen påbörjas eller 
att du söker tillstånd från Mark- och miljödom-
stolen. Om det är en anmälan eller tillstånd som 
krävs beror på hur stort vattenuttag du vill göra. 

För uttag av grundvatten krävs som huvudregel 
tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Detta 
gäller även för vattenuttag ur brunnar som  
används för bevattning av till exempel grödor.

Undantag från ovannämnda anmälning- och 
tillståndsplikt är om vattenuttaget gäller för 

husbehov (det vill säga det egna hushållet) eller 
om det avser en jordbruksfastighets husbehovs-
förbrukning, exempelvis när kreatur behöver 
dricksvatten. Att vattna sina grödor räknas inte in 
här och kräver därför antingen en anmälan eller 
ett tillstånd.

Ännu ett undantag från anmälnings- och tillstånds-
plikten är om ett vattenuttag varken påverkar 
allmänna intressen (till exempel naturen eller 
vattenmiljön) eller enskilda intressen (till exempel 
grannarnas brunnar). När det är låga vattennivåer 
i sjöar, vattendrag och grundvatten är det inte 
sannolikt att undantaget kan tillämpas. Tänk på 
att det är den som utför åtgärden som har bevis-
bördan för att undantaget ska kunna åberopas.

Trots undantagen ovan behöver man ta hänsyn 
till miljön. Vid risk för skada på miljö eller 
människor är undantagen inte tillämpbara utan  
då ska uttaget anmälas eller tillståndsprövas.
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Vatten – en begränsad tillgång 
År 2018 är ett tydligt exempel på hur tillgången på vatten snabbt kan förändras.  
Året började med höga flöden och översvämningar för att på bara några månader 
gå över till mycket låga vattennivåer, torka och vattenbrist. 
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VATTENUTTAG
Genom att ha ett tillstånd för ditt vatten- 
uttag har du rätt att ta ut vatten om 
du följer villkoren i tillståndet.  
I tillståndet beskrivs när du får ta ut 
vatten och under vilka förutsättning-
ar. Detta för att minska påverkan på 
miljön och enskilda intressen. Om 
ni är flera som är intresserade av att 
söka tillstånd för vattenuttag kan 
ni gå ihop i tillståndsansökan vilket 
kan minska kostnaderna. Detta är en 
långsiktig lösning för att säkra din 
vattentillgång till verksamheten.

Genom en anmälan om vattenverksam-
het till Länsstyrelsen kan du få möjlighet 
att ta ut upp till 600 kubikmeter/dygn 
från åar (totalt 100 000 kubikmeter/
år) och 1000 kubikmeter/dygn från 
sjöar och andra ytvatten (200 000 
kubikmeter/år). Behöver du mer 
vatten krävs tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen. En anmälan om vat-
tenverksamhet för vattenuttag gäller 
upp till fem år i Kronobergs län, 

sedan krävs en ny anmälan. Tillstånd 
från Mark- och miljödomstolen gäller 
under en längre period.

VÅTMARK/DAMM 
En annan möjlighet att säkra din 
vattentillgång är att spara regnvattnet. 
Detta kan exempelvis göras genom 
att anlägga våtmarker, dammar eller 
liknande. Att skapa en våtmark kan 
även minska risken för översväm-
ningsproblem. I dammen samlas 
vatten och näring som vid bevattning 
återgår till jordbruksmarken. Dess-
utom blir dammar ofta attraktiva 
våtmarksområden för olika fågelarter 
som häckar eller rastar.

För att gräva en våtmark eller en min-
dre damm skickar du in en anmälan 
om vattenverksamhet till Länsstyrel-
sen. En våtmark större än fem hektar 
kräver tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen. Det finns möjlighet 
att söka ekonomiskt stöd för an-
läggning och skötsel av våtmarker i 

Landsbygdsprogrammet med målet 
biologisk mångfald. För dammar 
med bara ändamålet bevattning finns 
tyvärr inget stöd att söka i nuvarande 
landsbygdsprogram.

REGLERBAR DRÄNERING
Reglerbar dränering innebär att du 
med hjälp av särskilda dämnings-
brunnar i system för täckdikning kan 
reglera grundvattennivån på ett fält. 
När behovet av dränering är litet 
kan du dämma i brunnarna och höja 
vattennivån i marken. Detta förbätt-
rar växternas tillgång till vatten och 
deras möjlighet att ta upp näring. 
På detta sätt skapar du en högre 
grundvattennivå under vissa delar av 
året. Det gör att mindre vatten rinner 
ut från marken och därmed minskar 
du också det läckage av kväve som 
transporteras med vattnet. 

TILLSYN
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet 
över vattenuttag. Länsstyrelsen får 
bland annat samtal om vattendrag 
som är torrlagda och om pågående 
vattenuttag. I detta sammanhang vill 
Länsstyrelsen informera alla som 
tar ut vatten, oavsett om man har 
tillstånd eller ej, att man är skyldig att 
följa upp sin vattenverksamhet ge-
nom så kallad egenkontroll. Om det 
sker vattenuttag som inte är lagliga 
är Länsstyrelsen skyldig att göra en 
åtalsanmälan.

Säkra din vattentillgång

Till följd av den extremt varma sommaren 
2018 har de flesta djurhållarna i Kro-
nobergs län svårt att få fram tillräck-
ligt med foder till sina djur. Många 
lantbrukare har redan varit tvungna 
att utfodra sina djur med det foder 
som skulle räckt över vintern.

Djurskyddslagen specificerar att djur 
ska skyddas mot lidande och sjuk-
domar och ges tillräckligt med foder 
och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen 

säger också att fodret och vattnet 
ska vara av god kvalitet och anpassat 
efter djurslag. 

Är du markägare och har marker som 
inte betas kan du vara till stor hjälp 
genom att upplåta dem till djurhål-
lare under betessäsongen. På läns-
styrelsens hemsida finns en betesför-
medling där djurägare kan annonsera 
efter betesmarker och markägare kan 
annonsera efter betesdjur. Alternativt 

kan du kontakta LRF:s lokalavdel-
ning där marken finns så kan de 
förmedla kontakt med lantbrukare i 
trakten. Lokalavdelningarna hittar du 
via länken på nästa sida.

Djuren ska hållas på bete i den ut-
sträckning som anges i regelverket. 
Reglerna hindrar dock inte att man 
utfodrar djuren inomhus. Betet  
behöver alltså inte utgöra hela dju-
rens foderstat under betesperioden.
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Foder och vatten till djur

→(forts. på nästa sida)
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JORDBRUKARSTÖD
Förra årets torka har lett till en svår 
situation för många lantbrukare och 
med detta i åtanke har Länsstyrelsen 
ytterligare fokuserat på att betala ut 
jordbrukarstöden. 

Under 2018 har vi fattat beslut för utbe-
talningar på 256 miljoner kronor till 
länets 2 200 lantbrukare. Det är runt 
99 procent av beloppet som betalats 
ut. Det är fortfarande en del ärenden 
inom jordbrukarstöden som vi ännu 
inte kunnat betala ut hela summan 
för. Det rör miljöersättningar för 
betesmarker och stöd till ekologisk 
produktion för åren 2016-2018.  
Detta beror på att funktionaliteten i 
IT-system eller rutiner saknats. 

För att få ut så mycket pengar som 
möjligt kommer 2019 års utbetal-
ningar att prioriteras framför stöden 
från tidigare år. Arbetet med slutut-
betalningar av miljöersättningar för 
betesmarker och ekologiskt stöd för 
2016-2018 görs manuellt och slutbe-
talningar sker kontinuerligt. 

Det undantag att skörda träda som 
tillämpades 2018 på grund av torkan 
gäller inte 2019. Behöver du använda 
areal som ligger i träda till foder är 
alltså tipset att i SAM ansökan 2019 
inte söka den som grödkod träda.

Om du inte kan uppfylla tvärvillkoren 
och det beror på torkan eller värmen 
ska du anmäla detta skriftligt till 
Länsstyrelsen snarast, till exempel i 
samband med SAM ansökan. 

Har du ekologisk produktion och 
behöver använda konventionellt 
foder, ska du söka dispens för det 
hos Jordbruksverket. Har du frågor 
om stödregler och konsekvenser av 
torkan kan du läsa mer på Jordbruks-
verkets hemsida.

http://www.jordbruksverket.se/om-
jordbruksverket/krisberedskap/tor-
kan2018.4.5aa3f6d71648431b73d80fef.
html

LANDSBYGDSSTÖD
För att lindra effekterna av torkan 
på likviditeten har utbetalningar 
till investeringar gjorda i lantbruk 
prioriterats. För att även kunna stötta 
framtidstro och utveckling av länets 
lantbruk och dess konkurrenskraft 
vill vi tipsa dig om investeringsstöd.

Det finns pengar kvar i länets bud-
get för investeringar i till exempel 
djurstallar och stödet är 40 procent 
av investeringen och stödtaket har 
återigen höjts till 1,2 miljoner kronor. 

Vi har också omfördelat pengar till 
startstöd för att stimulera och un-
derlätta ägarskiften. För att snabba 
upp handläggningstiden har vi 
övergått till löpande handläggning av 
ansökningar om stöd, ansökningar 
poängsätts fortfarande för att avgöra 
om stöd kan beviljas. 

KRISSTÖD TORKA 2019
Ansökan om krisstöd 2019 för att 
lindra effekterna av torkan 2018 
kommer att hanteras av Jordbruks-
verket som också kan svara på 
frågor. Ansökan sker digitalt under 
våren 2019.

http://www.jordbruksverket.se/am-
nesomraden/stod/jordbrukarstod/
stodochersattningar/krisstodtor-
ka2019.4.51949bb31664c986b85b9dbc.
html

RELEVANTA WEBB-ADRESSER: 
gällande vattenuttag, jordbrukar-
stöden samt foder och vatten  
till djur: 

KONTAKT: 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Växel   010-223 70 00 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

www.krisinformation.se
www.lrf.se
www.gardochdjurhalsan.se
www.jordbruksverket.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

För nötkreatur är det vanligt att djuren 
redan under många år druckit av 
vatten från en sjö, bäck eller å under 
sin betesperiod. Vatten i vattendrag 
innehåller dock generellt mer mik-
roorganismer än grundvatten. Kan 
det finnas inblandning av avloppsvat-
ten ska man vara försiktig eftersom 
risken för till exempel salmonella 
ökar. Ett gott råd är att ta ett vatten-
prov och efter det rådgöra med en 
veterinär.
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Granbarkborren 

På grund av torkan 2018 köpte Läns-
styrelsen i Kronobergs län och Växjö 
kommun gemensamt in vattentankar, 
så kallade flexitankar, som lantbruka-
re i akut behov av vatten till sina djur 
kunde köpa. 

Det finns vattentankar kvar och har du 
akut behov av vattenförsörjning kan 
du kontakta Länsstyrelsen eller Växjö 
kommun beroende på var du bor för 
mer information. 

Tankarna kan inte köpas i förebyggan-
de syfte utan finns i beredskap för 
lantbrukare i akut behov av vatten-
försörjning. För att kunna använda 
vattentanken krävs det en container 
som tanken ligger i. 

Vi kan förmedla kontakt med leverantö-
rer vad gäller containrar samt vatten-
transport.

För lantbrukare i samtliga kommuner  
inom Kronobergs län, 
förutom Växjö kommun

För lantbrukare inom  
Växjö kommun

INFORMATION OCH KONTAKT GÄLLANDE FLEXITANKARNA

Växjö kommun
Under kontorstid, växel:  
0470-410 00

Akut avrop efter kontorstid, jour:  
0470-247 73
www.vaxjo.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Under kontorstid, växel:  
010-223 70 00

Akut avrop efter kontorstid, jour:  
010-223 77 70
www.lansstyrelsen.se/ 
kronoberg

Vattentankar vid akut behov av vattenförsörjning

INFORMATION FRÅN SKOGSSTYRELSEN:

Torkan 2018 medförde stora angrepp 
av granbarkborre i Kronobergs län. 
Angreppet omfattar enligt Skogssty-
relsen 400 000 kubikmeter granskog, 
vilket är 1,3 kubikmeter per hektar 
granskog. Deras prognos för 2019 
innefattar två scenario, en blöt och 
kall sommar ger lika stora angrepp 
som 2018. Blir det en varm och torr 
sommar blir angreppet fem gånger 
större än 2018.

SÖK OCH PLOCK 
Inventera din skog flera gånger 
under våren och försommaren. Vid 
angrepp, kontakta din virkesköpare/
ombud innan avverkning om du själv 
gör jobbet. Så att du säkert vet att du 
får virket utkört. Vid mindre volymer 
kan man barka virket och lämna kvar 
i skogen.

ANMÄL BESTÅND SOM RISKERAR 
ANGREPP I GOD TID
Var ute i god tid och avverknings-
anmäl skog som du tror riskerar 
angrepp av granbarkborre. Det är 
inget som säger att anmäld skog  

måste avverkas, men är det redan 
gjort så underlättar det om den blir 
angripen. Har du inte haft möjlighet 
att skicka in en avverkningsanmälan 
i tid kan du ansöka om dispens från 
sexveckorsregeln, där redovisar du: 
årtal när angreppet skedde, antal ku-
bikmeter angripen skog och karta där 
området för angreppet är utritat. 

LÄMNA HELT BARKFALLNA  
ANGRIPNA TRÄD I SKOGEN
Granar som angreps förra året eller 
tidigare och som tappat mycket av 
barken bör lämnas i skogen då det 
inte finns några granbarkborrar kvar 
i dem. De fungerar som boplats för 
granbarkborrens naturliga fiender. 
Dessa träd blir ofta dyrare att avver-
ka och transportera ut. Tänk på att ta 
bort riskträd vid till exempel vägar, 
stigar och uppehållsplatser.

STOPPA BORRARNA
Skogsbranschen bedriver en gemen-
sam satsning: Granbarkborreprojek-
tet – Stoppa borrarna! Målet är att 
begränsa angreppen och skadorna 

så långt det är möjligt. På Skogssty-
relsens hemsida kan du följa svärm-
ningsövervakningen, prenumerera 
på nyhetsbrevet om Stoppa borrarna 
och lära dig mer:
www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre 

RISKHANTERING AVSEENDE  
BRAND VID SKOGSARBETE
Det finns riktlinjer som är fram-
tagna av skogsbruket, myndigheter 
med flera för att minska antalet 
och omfattningen av skogs- 
bränder. Läs mer på: 
www.skogforsk.se/brandriktlinjer

På nära håll ser man det rödbruna gnagmjölet 
som fallit ner till stambasen. Ser det ut så här är 
det kört för granen.

www.vaxjo.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre
www.skogforsk.se/brandriktlinjer



