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Ang Vattendirektivet , Västerhavet
De som beröres av totala vattendirektivet är ägare av mark, i huvudsak jordskogsägarna/de flesta våra medlemmar.
Vattendirektivet är utformat utifrån databaser och övrigt inhämtat material.
Förslagen är inte prövade i en praktisk utformning på gårdars åkrar, ej heller
prövat praktiskt utmed åar, bäckar.
Vi ifrågasätter starkt om det svaga underlag från några jordbruksförsök
verkligen kan vara godtagbart underlag för de mycket stora omfattande, dyra,
svårgenomförbara åtgärder som Vattendirektivet föreslår. I sin helhet,
undantaget strukturkalkning, är huvudsyftet med förslaget att bromsa upp,
helst stoppa allt vatten. Vår inställning är att om dränering sker i ökad
utsträckning, rätt gödselmängd, beroende på grödval och jordart, tillföres
jorden, då stimuleras jordens mikro och makroliv, då stimuleras grödans
rotutveckling och därmed stimuleras växten att ta upp ökat antal kilo fosfor
I detta sammanhang vill vi också understryka vikten av att länsstyrelsens
landsbygdsenhet, Hushållningssälskapet m fl erhåller mycket ökade resurser
till aktiv praktisk individuell rådgivning, bl a genom Greppa näring.
Lantbruket i Bohuslän har ingen ekonomisk möjlighet att bära föreslagna
kostnader. Landsbygdsenheten, Hushållningssällskapet, privata rådgivare kan
inte över huvud taget räkna fram en bidragskalkyl och skapa ett
täckningsbidrag/ha som ger utrymme för de kostnader många lantbrukare
skulle drabbas av om vattendirektivets förslag realiseras.
Vi kräver att andra enklare åtgärder prövas, inte minst förslaget ovan om
positiv stimulans av grödan, men även mer skogsplantering, kanske salix, samt
starka rådgivningsinsatser som kan utveckla målsättningen för ett jordskogsbruk i att spara bl a fosfor men ändå upprätthålla god skörd. LRF s
bestämda uppfattning är att utan förslag till åtgärder som snabbt kan ge
acceptans hos våra brukare av jord-skog kommer målet att minimera utsläpp
mot västerhavet att misslyckas.
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