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Ang Åtgärdsförslag från Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten
Åtgärdsförslagen är underlag för remiss för Vattendirektivet
Förslaget har avsikten att Jordbruksverket (staten) skall formulera föreskrifter och styrmedel
som kommunens miljöinspektörer skall genom tillsyn ansvara för att föreslagna åtgärder
genomföres på varje enskild gård.
Nedan följer en sammanfattning av Länsstyrelsens förslag för hela Västerhavet ( omfattar
kusten från nordligaste Bohuslän till norra Skåne.)
(varje förslag nedan kan naturligtvis ej genomföras på varje gård)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)Lagkrav på strukturkalkning på jordar med högre lerhalt än 20 %. Kostnad 5000 - 12000
kr/ha
2) Lagkrav på kalkfilterdiken vid nydränering
3)Anpassade skyddszoner. Miljöinspektören skall ge besked var skyddszon skall placeras på
varje gård.
4)Våtmarker och fosfordammar. I förslaget ligger förslag enl dansk modell där markägaren
föreslås frivilligt vidta åtgärd, annars exproprierar staten marken och säljer tillbaks senare.
5)Skyddszoner, ungefär enl samma danska modell som ovan.
6)Anpassad gödsling, ytterligare mindre antal månader för stallgödselspridning
7) 2-stegsdiken, kan i bland kräva tillstånd av miljödomstol med höga kostnader som följd.
Restaurering av rensade och rätade vattendrag. Återkröka desamma
8)Många markavvattningsföretag/vattenavledningsföretag
skall omprövas, anses bli dyrt i samband med fortsatt tillståndsprövning
9)Anlägga ekologiskt funktionella kantzoner, bredd 10 - 100 meter. Kan beröra både jord och
skogsmark
10)Minska tillförsel av bekämpningsmedel
11)Den småskaliga vattenkraften ses som ett stort hot mot biologisk mångfald. alla 2000
småkraftverk skall nyprövas
12)Enskilda nya avloppssystem skall i hög utsträckning ersätta gamla dito
13)Krav på att aska skall återföras efter slutavverkningar i skogen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LRF s uppfattning är i dagsläget att punkterna ovan är i huvudsak orealistiska, de är svåra
eller omöjliga att genomföra dels praktiskt, dels ekonomiskt. Dagens jord-skogsbruk har ej
ekonomi som klarar förslagen ovan.
Hur finansieringen skall ske är i dagsläget oklart
Länsstyrelsen håller informationsmöte på Bohusläns museum torsdag 29 januari
kl 9.00 - 12.00
inleds med kaffe kl 8.30
Anmäl till: 010 224 48 75, Björn Lagerdahl, Länsstyrelsen
Upplysningar gm:
1)Sofia Ström, Uddevalla kommun, tfn 0522 697311, är ansvarig Vattendirektivet enl
ovan
2)Christer Jansson, LRF, tfn 0522 642546

