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Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid Samhällsbyggnad Gävle har under 2014 genomfört 

ett tillsynsprojekt mot lantbruken kring Hille och Åbyggeby samt hästhållare i Åbyggeby, 

inklusive norra delen av Forsby. Syftet har varit att genom tillsyn och information minska 

verksamheternas påverkan på sin omgivning, speciellt rörande grundvattentäkter och 

känsliga ytvatten. 

 

I projektet har vi kartlagt vilka verksamheter som finns inom de aktuella områdena. Vi har 

även arbetat fram en metodik för tillsynen, detta inkluderar en checklista och vägledning 

för inspektörerna. 

 

Vid tillsynen har vi funnit en del brister, främst gällande de konventionella lantbruken. 

Dessa följer vi nu upp löpande. Bristerna beror många gånger på att verksamhetsutövarna 

saknar kunskap om delar av det relativt omfattande och detaljerade regelverk som de har 

att följa. Vi har genom tillsynen fått ut information om reglerna och verksamhetsutövarna 

har nu bättre förutsättningar att leva upp till dessa. Vi tror att projektet genom detta bidrar 

med att minska verksamheternas påverkan på omgivningen. Vidare bidrar tillsynen till att 

uppfylla målen i kommunens miljöstrategiska program och minska risken för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids. 

 

Utifrån resultatet av projektet bedömer vi att det finns behov av dels återkommande tillsyn 

vid de lantbruk vi besökt dels tillsyn mot liknande verksamheter i övriga delar av 

kommunen. Vi har genom projektet skapat goda förutsättningar för en effektiv sådan 

tillsyn. Vid en prioritering bedömer vi att de konventionella lantbruken bör prioriteras före 

hästhållare.     

 

Fredrik Juhlin 

Miljöinspektör 
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Inledning 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid Samhällsbyggnad Gävle är 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken över miljöfarliga verksamheter inom Gävle 

kommun. Vi har under år 2014 bedrivit ett tillsynsprojekt vänt mot 

lantbruksverksamheter i Hille och Åbyggeby samt hästhållare i Åbyggeby 

inklusive norra delen av Forsby. Se bild 1 och 2 för hur områdena avgränsats. 

 

 

 
Bild 1 – Avgränsning tillsyn lantbruksverksamheter 

Bakgrund 

Lantbruken påverkar miljön och människors hälsa på många sätt. Främst genom 

användandet av gödnings- och bekämpningsmedel. Olika lantbruk ger olika 

påverkan, beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och i vilken 

omfattning. Även om många av de enskilda lantbruken inte är särskilt 

omfattande ger de tillsammans en stor påverkan. Inom kommunen bedömer vi 

att det finns ett stort antal lantbruk. Vi behöver komplettera våra register med 

uppgifter om dessa. 

 

Tillsyn har tidigare bedrivits mot lantbruken kring Valbo 2009 och delvis i 

området kring Hille år 2012. 

 

Lantbruken omfattas i olika grad av målområdena för energi, transport, 

konsumtion, mark och bebyggd miljö, natur och vatten i Gävle kommuns 

miljöstrategiska program. Dels genom sin påverkan på omgivningen, men även 

genom sin potential att bidra till att målen uppfylls. 
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I det gällande åtgärdsprogrammet för vattenförvaltning anges att vi ska bedriva 

tillsyn i syfte att minska risken för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

uppfylls. I förslaget på nytt åtgärdsprogram för 2015-2021 föreslås att detta 

ansvar ska förtydligas. I fall förslaget blir verklighet ska vi fokusera vår tillsyn 

mot lantbruken i de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att 

överskridas. Vi bör främst fokusera på att minska utsläppen av näringsämnen 

och växtskyddsmedel. 

 

Eftersom lantbruken är breda verksamheter, utöver djurhållning och växtodling 

innefattar de ofta också en verkstad, kemikalie- och petroleumhantering och ger 

upphov till olika former av avfall, omfattas de av en rad regler utifrån 

miljölagstiftningen. Dels de vanliga reglerna gällande  miljöfarlig verksamhet 

och dels detaljerade regler kring utförande och dokumentation av själva 

lantbruksverksamheten. 

 

Prioritering av de aktuella områdena har främst skett med hänsyn till 

vattenskyddet. Området kring Hille berörs delvis av vattenskyddsområden och 

ligger i anslutning till Hillesjön och Mårdängssjön, vilka bedöms vara känsliga 

för näringstillförsel. Åbyggeby ligger kring Testeboån, vilket är ett Natura 2000-

område som bedöms som näringsfattigt och skyddsvärt. Nedströms Åbyggeby 

ligger ett par badplatser där det periodvis varit problem med dålig 

badvattenkvalitet. Detta gäller speciellt Forsbybadet som ligger närmast 

Åbyggeby. Uppströms liggande lantbruk och hästhållning kan vara en 

bidragande orsak till problemet. 

 

 

  
Bild 2 - Avgränsning tillsyn hästhållare 
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Utförande  

Vi genomförde projektet enligt följande: 

 

 Checklista för lantbrukstillsyn samt vägledning för inspektörerna har 

upprättats. 

 Vårt register över lantbruk i de aktuella områdena har reviderats genom 

rundringning till verksamhetsutövarna. 

 Tillsyn har bedrivits mot de identifierade lantbruken. 

 Hästhållare i Åbyggeby har identifierats genom fältinventering och 

rundringning. 

 Tillsyn gällande gödselhantering har bedrivits mot de identifierade 

hästhållarna. 

 Verksamheterna har genom inspektionsrapporter informerats om de 

eventuella brister vi noterat och fått den information vi bedömt att de 

behöver. Noterade brister följs löpande upp. 

 

Tre miljöinspektörer har deltagit i projektet. Vi har fått hjälp med revidering av 

vårt register samt den inledande inventeringen av hästhållare av två 

sommarjobbare och en s.k. coop-student. 

 

Syfte 

Projektets syfte har varit att: 

 

 Ta fram en fungerande metodik för att effektivisera vår lantbrukstillsyn. 

Detta inkluderar att ta fram en fungerande checklista. 

 Identifiera vilka lantbruk som är belägna inom områdena Hille och 

Åbyggeby samt vilka hästhållare som finns i Åbyggeby. 

 Bedriva tillsyn och lämna information till de identifierade verksamheterna. 

Detta inkluderar åtgärder av de brister som framkommer vid tillsynen. 

 

Mål 

Projektets mål är att: 

 

 Genom tillsyn och information till verksamhetsutövarna inom de berörda 

områdena generellt minska dess påverkan på omgivningen, inte minst 

gällande vattenkvalitet. Som ett undermål till detta eftersträvar vi att 

minska verksamheternas eventuella påverkan på badvattenkvaliteten vid 

Forsbybadet.  

 Skapa förutsättningar för en effektiv fortsatt tillsyn mot 

lantbruksverksamheter inom övriga delar av kommunen. 
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Resultat 

Förberedelser 

Den checklista vi tagit fram för tillsynen och som kompletterades med 

vägledning till inspektörerna visade sig fungera bra vid tillsynen. Checklistan 

kan användas vid eventuell framtida tillsyn mot liknande verksamheter. 

 

Vårt register över lantbruksverksamheter är nu aktuellt gällande Hille och 

Åbyggeby och kan användas vid eventuell återkommande tillsyn. 

 

Vi har kartlagt vilka hästhållare som finns i Åbyggeby. 

Tillsyn lantbruk 

I de aktuella områdena identifierade vi 7 aktiva lantbrukare med en verksamhet 

som motiverade tillsyn. De två lantbruk i Hille vi besökte 2012 inkluderades inte 

i projektet.  

 

Lantbrukarna bedriver olika typer av verksamhet, några hade endast 

djurhållning och andra enbart växtodling, men flertalet bedrev både och. Vissa 

lantbruk var ekologiska och andra inte. 

 

Vid tillsynen konstaterades ett antal brister av olika karaktär. Dessa har 

meddelats respektive verksamhetsutövare och följs löpande upp. Åtgärdas de 

inte inom överenskommen tid kan vi komma att besluta om förelägganden om 

åtgärder. Dessa brister rörde kemikaliehantering samt utformning av 

oljeavskiljare och avloppsanläggningar.  

 

Vid mindre avvikelser har vi lämnat information efter det att 

verksamhetsutövaren tagit på sig att åtgärda bristerna. Detta rör sig främst om 

brister i den löpande dokumentationen. Dessa brister följs upp vid en eventuell 

återkommande tillsyn. 

 

Hur spridning av gödsel och bekämpningsmedel, vilket vi bedömt varit 

lantbrukens främsta påverkan på omgivningen, sköts är svårt att kontrollera. 

Detta då spridning endast sker vid ett fåtal specifika tillfällen under året, vilka är 

beroende av olika yttre faktorer som tillväxt, förekomst av skadegörare och inte 

minst vädret. Vi har gällande detta istället kontrollerat verksamhetsutövarnas 

kunskaper om vilka regler som omfattar spridningen samt att de upprättar den 

dokumentation som krävs. 

 

Vid tillsynen upplevde vi att verksamhetsutövarna generellt vill leva upp till de 

krav som finns och minska sin påverkan på omgivningen. Regelverken kring 

lantbruksverksamheterna är dock omfattande och inte alltid lätta att ta till sig. Vi 

konstaterade att många inte känner till alla krav som ställs på dem. De flesta har 

brister i den dokumentation de ska upprätta. Det är inte heller givet att 

verksamhetsutövaren lever upp till kraven trots att kännedomen om reglerna 

finns. 

Tillsyn hästhållare 

Inom området identifierade vi 14 rena hästhållare. De flesta av dessa höll färre 

än 10 hästar.  Utöver dessa fanns ett antal hästhållare som även bedrev 

konventionellt lantbruk, dessa kontrollerades genom den mer omfattande 

lantbrukstillsynen. 
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Vid våra inspektioner kontrollerade vi den fysiska gödselhanteringen. Vi 

bedömde riskerna för avrinning från lagring och hagar. Hos 12 av hästhållarna 

fann vi inga brister gällande gödselhanteringen. Två hästhållare med fler än tio 

hästar saknade tät lagringsplats för gödslet. Detta krav gäller inte med automatik 

verksamhetsutövare med färre än 10 hästar, men flertalet efterlever det ändå. 

 

Två av verksamheterna tillverkade egen matjord av gödslet. Detta är tillåtet 

under förutsättning att vissa kriterier uppfylls. Övriga har ordnat sin hantering 

så att gödslet antingen används för odling inom området eller skickas till en 

godkänd anläggning för annat ändamål, t.ex. förbränning. 

 

Vi fann vid tillsynen inga brister som vi bedömer kan ge någon betydande 

påverkan på Testeboån och badvattenkvaliteten vid badplatserna nedströms 

området.  

 

Slutsats 

Tillsyn lantbruk 

Lantbruken är verksamheter som påverkar sin omgivning på många sätt, inte 

minst genom spridning av gödsel och bekämpningsmedel. De omfattas också av 

ett brett och i många fall detaljerat regelverk.  

 

Vid tillsynen har vi uppmärksammat att verksamhetsutövarna många gånger, 

även om viljan finns, har svårt att hålla reda på alla de regler som omfattar dem. 

Vi bedömer därför att vår tillsyn varit värdefull, dels genom att vi förmedlat 

information och dels genom att vi visat att miljöfrågorna är viktiga att ta på 

allvar.  

 

Vi hoppas att vår tillsyn leder till en bättre efterlevnad av regelverket och därmed 

också en minskad miljöpåverkan. Vi ser ett behov av återkommande tillsyn vid 

de besökta verksamheterna, dels för att följa upp resultatet och dels för att ha 

möjlighet till en fördjupad tillsyn inom specifika delar av verksamheterna. 

 

Vi bedömer också, utifrån resultatet i detta projekt, att tillsyn behövs vid övriga 

lantbruksverksamheter i kommunen. Speciellt bör områden med 

grundvattenskydd och känsliga ytvatten prioriteras. Vi tror att detta skulle 

kunna leda till mindre påverkan på vår omgivning. Vi bedömer att denna typ av 

tillsyn bidrar till att minska risken för att miljökvalitetsnormerna för våra vatten 

överskrids. Tillsynen kan också bidra till att målen i vårt miljöstrategiska 

program uppfylls. 

 

Vi konstaterar att den checklista och vägledning vi tagit fram i projektet 

fungerade bra ute på våra inspektioner. Vi bedömer att vi funnit en bra 

detaljnivå på detta material. Om denna hålls uppdaterad allt eftersom nya regler 

och vägledning tillkommer finns förutsättning för en effektiv tillsyn i framtiden.  

Inför en eventuell framtida tillsyn krävs dock att vi uppdaterar vårt register över 

lantbruken i de övriga delarna av kommunen. 
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Tillsyn hästhållare 

Vid tillsynen fann vi inte så många brister. Detta beror nog främst på att det rör 

sig om små verksamheter som ofta lagrar sitt gödsel i container för att enkelt 

kunna transportera bort det. Hagarna mockas i regel regelbundet med anledning 

av smittrisken för hästarna. Vi tittade inte heller på den dokumentation som 

krävs gällande gödselhanteringen.  

 

Utifrån vårt resultat bedömer vi att hästverksamheternas påverkan på 

omgivningen är betydligt mindre än de konventionella lantbruken. Detta främst 

beroende på att de är mindre omfattande, både gällande antal djur och genom 

att de inte bedriver växtodling. 

 

Vi bedömer utifrån resultatet att tillsynen mot konventionella lantbruk bör 

prioriteras före en fortsatt tillsyn mot övriga hästhållare i kommunen. Vi har 

dock genom projektet arbetat fram en fungerande metodik gällande tillsynen 

över gödselhanteringen hos hästhållarna. Den kan användas ifall denna tillsyn 

prioriteras i framtiden.  


