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Till ledamöterna i Samhällsbyggnadsnämnden
för Uddevalla kommun

Vid ert sammanträde 2015 01 22 under pkt 22 finns
rubriken:
Information om samrådet om förvaltningsplan, åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt, Dnr SBN 2015/00066. Föredragande är Sofia
Ström
Pkt 22 berör åker, skog, Skansverkets reningsverk samt sannolikt de mindre
vattenkraftverk (som producerar el för Uddevalla energi). Det berör framför
allt fosfor, dels från området som omfattas av Bäveåns vattenråd, dels från all
övrig mark inom kommunen som avvattnas direkt ut mot Västerhavet.
Vi vet att Länsstyrelsen har ett informationsmöte torsdag den 29 januari på
Bohusläns museum kl 8.30 - 12.00. Vi hoppas att några av er disponerar tid
för nämnda förmiddag. (jag vet att informationen är svårgenomtränglig men
viktig!!)
Flera av förslagen som Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen presenterar är för det
praktiska jord-skogsbruket i stort sett omöjliga att förverkliga. Dels handlar det
om att praktiskt genomföra förslagen, dels medför förslagen kostnader av en
dignitet som inte har någon som helst bärighet på våra vanliga gårdar.
Länsstyrelsen själva kan inte finna någon/några kalkyler, något
täckningsbidrag, som skulle innefatta kostnadstäckning. Förslagen berör alltså
både åker- och skogsmark, gator och vägar
Förslagen är även tänkta att i vissa förslag få lagstadgad karaktär, d v s böter
och andra straffliga åtgärder kan åläggas bl a våra jord-skogsägare. Att bedriva
ambitiös information mot alla som äger mark finns tyvärr ej med i förslagen.
Förslagen vänder sig till alla markägare såsom privata, kyrkan, kommunen,
Sveaskog (staten).
Remisstid för ovan förslag är sista dag den 30 april 2015. Det är endast i denna
remissbehandlig som politiken kommer in. Inga politiska nämnder/styrelser i
övriga beslutsled skall behandla förslag och kommande beslut.
Det är vår förhoppning från LRF s sida att kunna upprätthålla en värdefull
dialog i denna viktiga fråga under kommande månader.
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