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Samrådsredogörelse
Förslag till skyddsföreskrifter, daterad 2010-07-09, och plansch med föreslagna
skyddszoner, daterad 2011-03-10, har i mars 2011 skickats ut till representanter
för alla fastighetsägare m fl för synpunkter.
Synpunkter har inkommit från följande:
Gunnar Olsson, fast Lövshult 1:20
Jonas Johansson, Nybrogrus AB
Henrik Jaensson, fast Österhult 1:2
Jan-Evert Johansson, fast Råsbäck 1:4 m fl
Erik Olsson, fast Råsbäck 2:13
Sammandrag av synpunkter:
§3
- Behandling av skogsplantor mot skadeinsekter/djur måste tillåtas.
- (primär/sekundär zon) Viss hantering av bekämpningsmedel bör kunna ske
då skogsplantor behöver skyddas mot vilt och snytbagge. I och med att
behandlingarna är få och det är en lång omloppstid för skog bör detta kunna
ske.
- (sekundär zon) Svårtolkad text (”inte bedöms påverka grundvattenkvaliteten negativt”). Bör strykas.
Kommentar: I primär skyddszon bör kemiskt behandlade skogsplantor
undvikas. Alternativ finns såsom t ex sandskyddade skogsplantor (Conniflex).
Även självföryngring kan vara en metod. I sekundär/tertiär zon kan tillstånd
sökas för nyttjande av kemiska bekämpningsmedel för skogsplantor. Den
svårtolkade texten stryks.
§ 5.1
- Enskilda avloppsanläggningar som nu godkänts av kommunen ska vara
godkända även enligt nya skyddsbestämmelser.
- Definieringen av godkänd anläggning är oklar. Måste även finnas
övergångsbestämmelser för att ge handlingsutrymme för ägaren.
Kommentar: Omprövning av nu godkända anläggningar planeras ej ske på
grund av nytt vattenskyddsområde. Synen på vad som är en godkänd
anläggning kan komma att ändras. Kalmar kommun följer därvid nationella
riktlinjer. Övergångsbestämmelser med avseende på skyddsföreskrifterna är 2
år.
§ 6.2
- Schaktmassor måste tillfälligt få lagras för att kunna användas vid senare
tillfälle. Kan ej påverka grundvattenkvaliteten.
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Kommentar: Texten justeras så att mindre mängder schaktmassor får lagras
utan tillstånd/anmälan.
§7
- (sekundär zon) Större underhåll av täckdikessystem kan behöva göras. Nya
täckdiken kan behövas där uppgifter om gamla saknas samt om osäker/
dålig/ingen funktion råder.
- (sekundär zon) Normalt/större underhåll på åkermark, t ex sprängning och
borttagning av större stenar bör kunna ske. Även normalt underhåll av
befintliga bevattningsdammar.
- Dikes- och bäckrensningar måste få kunna utföras när behov uppstår. Även
täckdiken måste kunna läggas om när dess funktion inte är tillräcklig. Ska
tillstånd sökas och andra konsekvenser uppstår ska kommunen stå för alla
kostnader.
Kommentar: Ej förbjudet med underhåll av täckdikessystem m m. Kräver dock
vid större arbeten samråd/tillstånd för att vid behov kunna styra arbetet rätt.
Viss justering av texten rörande schaktning.
§9
- (primär och sekundär zon) Spridningstider för stallgödsel bör vara som
nuvarande regler för känsliga områden, dvs förbud under perioden 1 nov
till 28 feb för att ge möjlighet att välja rätt spridningstidpunkt. Lättare att
hålla reda på datum om det är samma.
- Tillfällig lagring av fastgödsel måste tillåtas under lägre tid än en vecka av
logistiska skäl.
- (sekundär zon) Tillfällig lagring av fastgödsel i stuka bör få ske längre än
en vecka, helst 3-4 veckor. Då kan spridningstidpunkten väljas bättre med
tanke på väder, inhyrd entreprenör eller lastbilstransport.
- Svämgödsel måste kunna spridas på åker där bara fastgödsel nu ska tillåtas.
- Lagring av konstgödsel ska kunna ske på platta under tak från höst till vår
då priset då är fördelaktigt.
Kommentar: Stallgödsel kan innebära bl a mikrobiologisk risk för grundvattnet. Det är därför angeläget att minska denna risk genom begränsningar i
spridningstid, lagring m m. Det är endast i primär zon som konstgödsel ej får
lagras.
§10
- Tillfälliga upplag på 1-6 månader av timmer, virke och grot måste vara
tillåtet utan anmälan. EO, GO, HJ
- Svårt med tid för anmälan/tillstånd och myndighetshantering av
anmälan/tillstånd med så korta tider som 1-6 månader. Bark, flis och spån
innebär större risk än timmer, virke och grot vid kortare lagring. Räcker
med tillstånd vid lagring längre än 9 månader.
- Rotslagning av kemiskt behandlade plantor i jord bör tillåtas.
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§10.3 (primär zon)
- Plantering av kemiskt behandlade plantor bör tillåtas då det är få tillfällen
och lång omloppstid på skog. Låg sannolikhet för ytterligare behandling
mot snytbagge.
- Plantering av behandlade plantor mot snytbagge måste kunna ske tills andra
lika bra metoder kommit fram. Annars kan inte normalt skogsbruk
bedrivas.
Kommentar: Texten ändras vad gäller de korta upplagstiderna för timmer,
virke och grot i sekundär zon. Rörande kemiska bekämpningsmedel, se
kommentar till 3 §. Viss justering av texten.
Områdesavgränsning
- Önskemål om att se över avgränsningen av den sekundära zonen i sydväst
och minska zonen något på grund av planerad våtmark.
- Avgränsningen av skyddsområdet ska vara skäligt. Strömbilder från 2003
och 2006 (Vatten och Samhällsteknik) visar grundvattenströmning åt
nordost i nordöstra delen av Igersdela grustäkt. Gränsdragningen av
skyddsområdet bör anpassas efter de faktiska förhållandena.
Kommentar: Vid en sammanvägning av tillgängliga strömbilder bedöms
föreslagen yttre gräns i nordöst vara motiverad. Gränsen i sydväst mellan
sekundär och tertiär zon kan justeras något.
Övrigt
- Skyddsområde och skyddsföreskrifter innebär en betydande påverkan på
framtida markanvändning. Det är därför viktigt att avgränsningarna baseras
på tillräckliga detaljkunskaper.
- Generellt förbud mot täktverksamhet bör ej finnas utan det bör prövas i
varje enskilt fall.
- Det bör kunna ses som möjligt och effektivt att tillvarata grus/sand på
platser där materialet inte är nödvändigt för vattenfiltrering, innan området
tas i anspråk för vattenuttag.
Kommentar: Sammantaget finns relativt mycket undersökningar och andra data
från föreslaget vattenskyddsområde. Täktverksamhet är alltid mer eller mindre
negativt för vattenskyddet. För eventuellt möjlig täktverksamhet får dispens
sökas.

-3-

