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Utdrag från Länsstyrelsen i Skåne Län:s MIFO-inventering av fastighet Värpinge 13:1
På objektet har odling av trädgårds- och köksväxter bedrivits i ca 55 år, såväl i växthus som på friland.
Sedan 1980-talet har framförallt tomat och sedan gurka odlats i verksamheten. På grund av den
förste verksamhetsutövarens odling av blommor har hela verksamheten inventerats.
Det mesta är oklart kring vilka kemikalier som använts i verksamheten och i vilken omfattning,
särskilt innan 1984. 1971 fanns en motordriven bekämpningsmedelsspruta enligt Lantbruksregistret.
Enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden skall man vid osäkerhet
utgå från ett ”troligt men dåligt” fall. Utifrån detta betraktas det som sannolikt att
bekämpningsmedel har använts i verksamheten, mer än i liten utsträckning. Branschtypiska
kemikalier som använts under perioden har en hög till mycket hög farlighet. För uppvärmning av
växthusen har eldningsolja använts. Eldningsolja har en hög farlighet.
Föroreningsnivån har uppskattats till liten – måttlig utifrån de uppgifter som finns om
kemikalieanvändning samt utifrån verksamhetsperioden. Det har tidigare funnits som mest ca 5000
kvm växthus på fastigheten. Dessa är idag borttagna. Markbearbetning har sannolikt förekommit då
växthusen togs bort och området sedan såddes med gräs. Pannrummet är dock kvar. Det är
framförallt på det område där växthusen stått, vid pannrummet och andra ställen där olja hanterats
samt där bekämpningsmedel förvarats och hanterats som eventuella föroreningar tros vara
lokaliserade.
Jordart i området är moränfinlera (tät jordart). Spridningsförutsättningarna till grundvattnet bedöms
därmed som måttliga.
Det är idag bostadshus för permanentboende på fastigheten. Marken bedöms utifrån detta ha en
mycket stor känslighet. Bostadshuset har kommunalt vatten och inga uppgifter finns om brunnar på
fastigheten. Grundvattnet bedöms mot bakgrund av detta ha en stor känslighet.
Objektet ligger i ett normalt jordbruksområde straxt utanför Lund. Det omfattas inte av något
område av riksintresse för natur- eller kulturmiljövården eller annat områdesskydd. Marken bedöms
därför ha ett måttligt skyddsvärde. Grundvattenförekomsten i området är Sydvästra skånes
kalkstenar. Denna grundvattenförekomst har ett stort skyddsvärde.
Riskklass
Vid en sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer har objektet tilldelats riskklass 3 (måttlig
risk).
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