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Nyhetsbrev från Lidköpings kommungrupp maj 2015
Vattendirektivet
Vi är nu inne i en intensiv period för växtodlingen och vallskörden är inte långt borta.
Inom organisationen har det också varit bråda dagar, där vi i torsdags förra veckan
lämnade vårt remissyttrande avseende kommande åtgärdsprogram kopplat till EU:s
vattendirektiv.
I korthet kan vårt (LRF Lidköping) remissyttrande sammanfattas att vi tycker att:
•
•
•

beslutsunderlaget är svårgenomträngligt och innehåller stora brister.
åtgärdsförslagen saknar tillräcklig vetenskaplig förankring.
underlaget saknar en politisk avvägning mellan olika samhällsintressen.

LRF Riksförbund har lämnat ett remissyttrande på 50 sidor och LRF Västra Götaland
ett på 18 sidor. Vi har skrivit ett kärnfullt yttrande på två sidor med lokala kopplingar.
Jag bifogar vårt remissyttrande med detta mail.
Vad händer nu? Vattenmyndigheten kommer sammanställa remissyttrandena till ett
beslutsunderlag som Vattendelegationen skall fatta beslut om den 2 december.
Redan nu har Jordbruksverket aviserat att man vägrar ge ut föreskrifter som man
anser strider mot andra miljömål, och en fortsatt stark svensk livsmedelsproduktion.
Med största sannolikhet kommer det bli en politisk process av detta under hösten
eller nästa vår. Detta har vi från LRF hela tiden efterlyst, då vi anser att hela
processen hittills varit tjänstemannastyrd och helt utan avvägning mellan olika
samhällsintressen.
Strukturkalk
Vi har även i år via Carl-Herman Hallqvist sökt och beviljats LOVA-stöd för
strukturkalk. Preliminärt har vi tilldelats 450 000 kr. Stöden administreras av Karl
Delin, Varaslättens lagerhus. För att Karl skall kunna göra ett bra jobb och för att få

en rättvis fördelning av stöden för våra medlemmar har vi antagit en policy för stöd till
strukturkalkning i Lidköpings
kommun. Redan nu har många anmält sig till Karl. Ni som inte har gjort det och är
intresserade hänvisar jag till Karl. Ni som inte erhåller stöd i år hamnar längst upp på
listan nästa år. Det är vår ambition att söka stöd även nästa år, och enligt
Länsstyrelsen så finns ekonomiska medel för LOVA-stöd kommande år.
Här är Karls kontaktuppgifter: karl@varalagerhus.se alt 0512-300 459
Möte med Lidköpings kommun
Vi har kontinuerliga möten med Lidköpings kommun. Senast igår den 4 maj. Vi
diskuterar aktuella ämnen som berör våra medlemmar. Har du något som du vill att vi
skall framföra så hör av er till någon i kommungruppen, så förmedlar vi detta till
kommunen.
Under gårdagen informerade Lidköpings Biogas om den salmonellasmitta som de
har drabbats av och som även berör ett antal av våra medlemmar. Vi fick en bra
information och uppmanade Lidköpings Biogas att informera lite bredare, inte bara
deras egna kunder. Enligt Lidköpings Biogas har de situationen under kontroll, vilket
vi kommer följa upp framöver.
/Carl-Fredrik Svederberg, ordförande LRF Kgrp Lidköping
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