Skyddsavstånd och skyddszoner

Spridningsföreskriften:
Lämna tillräckliga fast anpassade skyddsavstånd i normalfallet
minst 2 meter till diken och dräneringsbrunnar.
Vårt remissvar:
3 kap. 1§ Vi ifrågasätter motivet till att i punkt 1 utöka
skyddsavståndet från 1 till 2 meter. Motiveringen är att marginalen
för fel eller misstag är förhållandevis liten vid ett skyddsavstånd på
endast en meter. Vår uppfattning är att precisionsjordbruket har
minskat riskerna och att de skyddsavstånd som gäller idag är väl
inarbetade hos våra medlemmar och ger ett fullgott skydd.
Tekniken för delavstängning av rampen gör att det redan i dag
lämnas större avstånd. Därtill kommer den psykologiska effekten
av att lantbrukaren inte vill bli straffad och utpekad vid en kontroll.
Ett ökat skyddsavstånd till öppna diken påverkar dessutom den
effektiva odlingsarealen påtagligt eftersom det rör sig om långa
sträckor. Mindre odlingsareal medför sämre lönsamhet och därmed
mindre möjligheter till investeringar i ny miljövänlig teknik.

Lantbrukarnas funderingar kring skyddsavstånd:
• Hur definieras dike i detta sammanhang?
• Hur hanterar vi renkavle, flyghavre, åkerven,
sandlosta, luddlosta, kvickrot mm, där oftast
bekymren (börjar)kommer från kanterna och där
sker stor del av uppförökningen.
• Blir stora arealer där ogräs uppförökas och
vattenhalten blir hög i skörd om spannmål odlas ut
till kanten.
• Vi måste, för att få detta att fungera så in gräs runt
om, 2 m och putsa det några gånger/år. Hur gör
man annars😤

Skyddszoner till vattendrag
Frågor att diskutera:
1. Den övervägande delen av alla skyddszoner
är 6 meter. Vilka bärande argument har KemI
för 10 meters zoner?
2. 10 meter är praktiskt svårt att anlägga
eftersom avståndet inte stämmer med några
existerande moduler (3, 4, 6 eller 8 meter).
3. Ny teknik med fasta körspår medför
bortkastade år för många odlare i framkant.
4. Varför har olika myndigheter olika syn på
minsta bredd på skyddszonerna.

Många i styrelsen anser att det är praktiskt omöjligt att söka
stödet för skyddszoner eftersom preparaten som får
användningsvillkor med 10 meter blir alltfler (exempelvis
Broadway, Boxer, Gratil och Proline).
När man söker stödet vet man inte vilka preparat man
kommer att använda. Hur sent får man göra ändringar i
ansökan? Boxer körs på hösten mot gräsogräs i höstvete som
skall skördas kommande år. Påverkar den körningen ansökan
om skyddszoner 2016 eller 2017?
De praktiska frågorna är många och vi har få svar. Är det
genomtänkt? Många problem verkar bero på att olika
myndigheter tänker olika.

Eget exempel på ekonomiska konsekvenser:
• Areal på min gård i Glanshammar 340 ha
• I dag 7,64 ha skyddszoner som är 6 meter
• 10 meter bredd medför 12,76 ha som tas ur
produktion
• Ökning 5,12 ha
• Värde på marken 100 000 kr/ha
• 5,12 ha á 100 000 kr ger 512 000 kr

• SpmO anser att skyddszoner är bra men vi
ifrågasätter nyttan med breda
skyddszoner.
• Reglerna kring skyddsavstånd och
skyddszoner bidrar till ett ökat
regelkrångel.
• Hur använder vi skyddszoner på ett
effektivt sätt?
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