Konkreta resultat av de
viktigaste åtgärderna för renare vatten

2. Flytgödsel och urin från djuren sprids
allt mer med så kallade släpslangar. Det
minskar avgången av ammoniakkväve
och därmed kvävenedfallet.
3. Allt fler lagringsbehållare för flytgödsel
och urin från djuren är övertäckta vilket
minskar avgången av ammoniakkväve.
4. Fosforgödslingen med handelsgödsel
ligger på samma nivå som i början av
1900-talet enligt SCB. Den är därmed
i medeltal i balans med det som förs
bort med skörden för landet.

jordbrukets del nåtts fem år före
tidtabellen. Målet skulle nås till 2010.
8. Minskade kväve- och fosforhalter
rapporteras från flera jordbruksbäckar
i miljöövervakningen och är statistiskt
säkra trender.
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1. Allt mer av djurens gödsel brukas ner
snabbare i jorden. Det minskar
avgången av ammoniakkväve till luften,
vilket i sin tur minskar kvävenedfallet.

9. En studie visar att av Östersjöländerna
har Sverige det lägsta kväve- och fosforläckaget från jordbruket per capita.
10. Allt fler lantbrukare har bättre rutiner vid
kemisk bekämpning vilket minskar
risken för rester i vattendrag.
11. I Greppa Näringen har det gjorts 50 000
rådgivningsbesök och 8 av 10 lantbrukare har gjort miljöåtgärder efter
rådgivningen.

5. Enligt en rapport från OECD har bara
Medelhavsländerna och Österrike bättre
kvävebalans för åkermarken än Sverige.

12. Lantbrukare har investerat stora summor
i strukturkalkning med hjälp av LOVAstödet.

6. Kväveutlakningen har minskat med cirka
13. Arealen gräsbevuxna skyddszoner längs
25 000 ton eller 30 procent sedan 1985.
vattendrag har överträffat arealmålet i
7. Delmålet i ”Ingen övergödning” om
Landsbygdsprogrammet.
minskade utsläpp av ammoniak har för

På detta måste vi bli bättre
En del av de vattenvårdande stöden i Landsbygdsprogrammet har inte blivit
sökta i tillräcklig omfattning, t ex anpassade skyddszoner.
På en del gårdar med mycket djur finns en överdosering av kväve och fosfor
i förhållande till grödans behov.
Dikesunderhåll behöver göras på ett sätt som påverkar den biologiska
mångfalden så lite som möjligt.
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Vattenvård och vattnet som produktionsresurs är en av de
miljöfrågor som LRF arbetar mest med. Om du vill veta mer
kontakta oss som arbetar med vattenfrågor på LRF.

LRF om vattendirektivet
och åtgärdsprogrammet

LRF ställer upp på att fortsätta arbeta för rent vatten
och svenska bönder har under lång tid arbetat med att
producera säkra råvaror med allt mindre miljöpåverkan.
Vi delar bilden av att jordbruket har
en påverkan på vattenmiljön. Men
vägen till ett hållbart jordbruk och ett
skyddande av våra vatten är inte ökade
regler och begränsningar. Vi vill istället
att de viktigaste styrmedlen ska vara
rådgivning, utbildning, forskning
och lokal vattendialog.
Rådgivning och utbildning
Sedan 2001 har det gjorts över 50 000
gårdsbesök inom Greppa Näringen
vilket lett till betydande minskningar
av fosfor- och kväveläckage. Enligt
Statistiska centralbyrån, SCB, är
fosforöverskotten på nationell nivå
numera borta.
Vi tycker att resurseffektivitet och
hållbar intensifiering inom både
ekologisk och konventionell mat
produktion är vägen framåt för att vi
ska nå samhällets olika mål om stärkt
livsmedelsproduktion, god ekologisk
status i våra vatten och en levande
landsbygd.

Forskning
För att bonden ska kunna göra
konkreta miljöåtgärder måste hela
kedjan hänga ihop. Det måste finnas
FoU som ger användbara resultat, det
måste finnas kunniga rådgivare och
investeringsstöd samt lokal dialog
för att rätt åtgärd ska göras på rätt
plats. Generella åtgärder leder till att
åtgärder också görs där de inte gör
nytta för vattenvården.
Framöver måste vi hitta sätt att samarbeta för att nå generationsmålet,
och undvika att miljöpolitiken riskerar
att flytta produktion och miljöpåverkan till andra länder. Utan lönsamma
lantbruksföretag i Sverige finns varken
svensk mat eller pengar att investera
i en god vattenkvalitet. Ska vi nå samtliga mål som samhället ställer måste vi
inse att vi alla är beroende av ett
livskraftigt jordbruk.

Vad vill LRF?
1. Att lantbrukare och andra boende

på landsbygden blir lyssnade till
och att de kan påverka beslut om
statusklassning och åtgärder.
2. Att den svenska tillämpningen av

vattendirektivet inte ska medföra
någon konkurrensnackdel för
svenska lantbrukare.
3. Att det måste ske politiska avväg-

ningar mellan vattendirektivets mål
om vattenkvalitet och konkurrenskraft.
4. Att åtgärderna inte ska leda till

minskad matproduktion eller
hindra tillväxt i lantbruket.

LRFs förslag
1. Gör en äkta vattendialog i vatten

direktivets andra cykel. Vattenfrågor
engagerar människor. Hur beskriver
människor vattnet i sin hembygd
och vilka mål vill de se? De konkreta
vattenvårdande åtgärderna ska till
slut göras av vanligt folk och för att
skapa intresse och engagemang
behövs en betydligt mer lokal dialog
än i dagens Vattenråd. Det kommer
att locka fram kunskap och åtgärder.

Idag är vattendirektivet i huvudsak
ett myndighetsprojekt där lokala
mål och åtgärder styrs uppifrån.
2. Greppa Näringens rådgivnings

resurser och erfarenhet av fosforhushållning behöver riktas mer mot
de vattenförekomster som behöver
avlastning. Arbetet behöver bli mer
kirurgiskt.
3. Havsmiljömiljarden har genom

LOVA-stödet lett till mycket strukturkalkning för att minska fosforläckage. I analogi med det bör en
sötvattensmiljard avsättas. Den kan
på liknande sätt med motfinansiering från lantbruket leda till
åtgärder.
4. En handbok bör tas fram för god

odlingssed nära vattendrag och
om dikesunderhåll med så liten
påverkan som möjligt på den
biologiska mångfalden.
5. Myndigheternas krav på den

småskaliga vattenkraften är orimliga. Det måste bli enklare och
billigare för verksamhetsutövarna
att göra miljöanpassningar sam
tidigt som de måste ges bättre
garantier mot orimliga krav.

