Till LRF-medlemmar med registrerad mailadress inom LRFs kommungrupp i Svenljunga

Hej!
Jag fick följande mail av Christer Jansson förra veckan. Jag vill att ni läser och begrundar det,
har ni läst Land så förstår ni vilka konsekvenser det kan få för landet! I den bifogade
Excelfilen finns de områden som är aktuella för Svenljunga. Klickar ni på länken längst till
vänster i dokumentet så får ni en kommentar om vad det är för åtgärder som är aktuella. Jag
vet att man jobbar mycket med frågan från LRF både centralt och regionalt.
Björn Larsson, ordförande LRFs kommungrupp i Svenljunga
070-949 64 84, bjorn.c.larsson@telia.com

Hej!
Just nu pågår en remiss kring vattendirektivet (hittas på http://www.vattenmyndigheterna.se)
välj Västerhavet alt Södra Östersjön beroende på var du bor). I åtgärdsprogrammet hittas vilka
åtgärder som föreslås för jordbruket. Enligt vattenmyndighetens analys hamnar kostnaden
bara för övergödning på 2miljarder per år för lantbruket. Förslaget till åtgärder kan således få
mycket långtgående konsekvenser för de gröna näringarna. Vi tror att vi måste påverka på alla
nivåer för att påverka detta i rätt riktning. Den kommunala arenan är särskilt viktig, dels
eftersom det är kommunerna som ska verkställa flera av åtgärderna men det är också här som
det är enda gången det kommer in politiker i processen.
Bifogat finns en excelfil (om ni inte kan öppna filen återkom till oss så fixar vi underlaget i ett
annat format!) där ni kan se vilka åtgärder som föreslås i er kommun. Dessa åtgärder är vad
vattenmyndigheten bedömer krävs för att nå god status. Under fliken sammanställning kan ni
hitta volymen av åtgärder och den totala investeringskostnaden för att nå god status. Under
fliken åtgärder finna alla åtgärder som föreslås inom kommunen. Den totala
investeringskostnaden kan i vissa fall vara dramatisk hög, upp mot två miljarder i värsta fall. I
andra kommuner kan det röra sig om några miljoner. Detta underlag kan ni använda gentemot
era politiker, på möten med medlemmar, ta upp i lokal media mm. Siffrorna är framtagna ur
databanken Viss (http://viss.lansstyrelsen.se/). Kostnaden är baserad på vattenmyndighetens
schabloner så det är deras siffror, inte LRFs.
Bifogat finns också en kort sammanfattning av vilka åtgärder som föreslås inom de gröna
näringarna samt ett bildspel från vattenmyndigheten som beskriver samrådet och hur ni kan
hitta mer info och lämna synpunkter.
Den kommunala processen pågår nu så det är viktigt att inte skjuta på eventuella
uppvaktningar av kommunen. Vi påminner också om de samråd som vattenmyndigheten
Västerhavet genomför:
-

13 januari – Halmstad
20 januari – Göteborg
27 januari - Falköping (Gäller även områden som till Södra Östersjöns distrikt)
28 januari – Mariestad

-

29 januari – Uddevalla
4 februari – Karlstad
10 februari – Hässleholm

Anmälan: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/samradinfor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default-ny.aspx
En del lokala vattenråd kommer också att genomföra samråd, håll ögonen öppna för när dessa
sker eller ta kontakt med LRFs representant i ert vattenråd!
Andra tänkbara aktiviteter kan vara att bjuda in vattenmyndigheten (ring Björn Lagerdahl
010-224 48 75) till möte i bygden och samtidigt bjuda in lokala politiker. En annan möjlighet
kan vara att bjuda in någon av ledamöterna i vattendelegationen för att diskutera
åtgärdsprogrammet.
Vill ni ha hjälp med underlag eller att rigga aktiviter, tveka inte att höra av er!
Christer Jansson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige
0522-64 25 46, christer.jansson@lrf.se

