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Ang Vattendirektiv mot Västerhavet, från nordligaste
gränsen av Västerhavet (vid norska gränsen) mot norra Skåne.
Hav- och Vattenmyndigheten genom Länsstyrelsen i Västra Götaland
(Göteborg) har presenterat förslag och åtgärdsprogram som är ytterst
omfattande och för vårt jord-skogsbruk i dels praktisk utformning, dels i
ekonomiska termer näst intill omöjliga att genomföra.
Det handlar om strukturkalkning, kalkning i nygrävda täckdiken, 2-stegsdiken,
kantzoner av många utformningar och med bredd från 2 - 100 mete, våtmarker,
minskad användning av bekämpningsmedel mm, mm.
Inget finansieringsförslag har över huvud taget presenterats mer än att
Länsstyrelsen vid Samrådsmöten, endast 4 st i hela Västra Götaland, har
muntligt framhållit att räntefria lån är en möjlighet, en annan möjlighet är att
Lantbruksprogrammet under närmaste 5 åren kan släppa till pengar. För de
kommunala tillsynsavgifterna, som förmodas bli höga (i Uddevalla enl SKL s
normer dryga 900 kr/timma) finns inte ens ett muntligt förslag på finansiering.
Vår kommungrupp anser att LRF Riks skall kräva att andra åtgärder prövas
(enklare och billigare men effektivare)
Våra exempel är: stöd för ekonomisk täckdikning. God täckdikning skapar
stimulans i rotutveckling för grödan att ta upp ökat antal kilo fosfor,
höjda resurser för Landsbygdsenheten och Hushållningssällskapet att bedriva
individuell växtodlingsrådgivning, typ Greppa näring
ekonomiskt stöd för skogsplantering
ekonomiskt stöd för att kompensera kommunens ekonomiska krav på tillsyn
Vi vill bestämt framhålla att LRF Riks under 2015 tillför ökade resurser för att
starkt prioritera bevakningen samt lägga egna förslag, att vid tillfälle även
föreslå att hela Vattendirektivet omarbetas från grunden med målet att kunna
förverkliga Vattendirektivets förslag praktiskt i anslutning till åar, bäckar,
floder. Så är inte det nu framlagda förslaget!
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