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På många ställen är det inte mängden vatten som är problemet, utan fördelningen under året.

Ökande behov av vatten
kräver bättre planering
– Konflikterna kring vatten
eskalerar över världen. Men
även i Sverige, där vi historiskt sett varit relativt förskonade från detta, märks
en mer och mer protektionistisk syn på vattenresurserna, säger Henrik Djerv,
vattenansvarig, LRF Skåne.
Detta märks inte minst i spåren av
den torrare period vi nu haft på
många platser och det pratas mycket om vattenbrist och sårbarhet.
I Sverige utgör jordbrukets uttag
cirka 3 procent av det totala vattenuttaget. I Skåne län är denna siffra
16 procent.
I och med förändringar i klima-

tet med framför allt
torrare somrar beräknas vattenbehovet inom jordbruket
dessutom öka markant.
Men förändringarna

Henrik
Djerv

i klimatet ger också
en längre växtsäsong och en möjlighet att eventuellt odla en annan
typ av grödor och på så sätt även
potentiellt öka livsmedelsproduktionen och de ekonomiska marginalerna.
Båda dessa möjligheter kräver
dock en stabil och hållbar tillgång
på vatten.
Länsstyrelsen i Skåne har, med
stöttning från LRF Skåne, för ett

Vad har covid-19 med bevatt-

par avrinningsområden gjort vattenbalansberäkningar baserat på
jordbrukets behov. Slutsatsen av
dessa beräkningar är att det sett
över hela året finns tillräckligt med
vatten för att räcka till både jordbruk och andra intressen.
Problemet är alltså på många ställ-

en inte mängden vatten utan hur
det fördelar sig över året.
– En viktig del i ett hållbart jordbruk är alltså hur vi planerar för
och hanterar vatten både inom vår
egen produktion men också som
en del av samhället i stort. Här har
vi ett stort arbete framför oss men
också en väldigt stor möjlighet, avslutar Henrik.
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Välkommen till
digital föreläsning
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❖ Tisdag den 16 juni 2020, kl 18.30 är
du välkommen på digital föreläsning
med Sofia Björnsson, LRFs expert på
jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling. Anmäl dig senast den 14 juni
– se hemsidan/kalendariet.

Medlemsfika
framför skärmen
❖ LRF Skåne anordnade digital medlemsfika och ett tio tal medlemmar
slöt upp. Med eget kaffe och macka
diskuterades den nuvarande situationen i samhället, att vi med stolthet
kan stå för vad vi gör och att vi har
ett av världens mest hållbara och
miljövänligaste lantbruk med god
djuromsorg. Även den skånska skogsstrategin hanns med. Avslutningsvis
önskade LRF Skånes ordförande
Hans Ramel deltagarna en fortsatt
trevlig dag. Håll utkik efter framtida
medlemsfikor

❖ Ordförande Hans Ramel tog emot socialdemokraternas företrädare i Region
Skåne den 14 maj, Henrik Fritzon, regionråd, Yvonne Augustin, regionråd och
Sara Mellander, planeringschef. De hade ett givande samtal om arbetskraftsförsörjning, livsmedelsproduktion och om hur lantbruket kan bli mer hållbart. Sen
blev det provsmakning av de svenska ostarna Grevé, Herrgård och Präst.

Studiebesök på Övedskloster
❖ Firs strategigrupp livsmedel, som är styrgrupp för genomförande av den
skånska livsmedelsstrategin, var på studiebesök på Övedskloster och tittade på
primärproduktion i form av växtodling och nötköttsproduktion. Besöket kommer
att följas upp med fortsatta diskussioner i gruppen om konkurrenskraft och lönsamhet i primärproduktionen.

”Regelverk måste
komma på plats
som gör det möjligt
att utan onödig
administration
anlägga dammar.”
Vi kräver rätt förutsättningar.
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Socialdemokrater provsmakade svensk ost

ningsdammar att göra? En hel
del.
Samhället har nu fått klart
för sig att vi behöver en robust
livsmedelsproduktion som ska
klara olika typer av kriser med
minimal påverkan.
En av de viktigaste förutsättningarna är tillgång på vatten.
I gårdens strategi för bevattning ska vi inte räkna med att
i framtiden helt förlita oss på
grundvatten eller direkt uttag
av ytvatten. Att anlägga bevattningsdammar som fylls på från
vattendrag vid höga flöden samt
uppsamling av dräneringsvatten
fyller flera funktioner och ger
stor miljönytta.
Nu är det var och ens ansvar
att lägga upp en plan för gårdens vattenbehov. Vi ska inte tro
att någon annan fixar det åt oss.
Starta samarbeten redan nu
med grannar för en långsiktig
planering. Var kan vi lägga ett
vattenmagasin? Kan vi ansluta
det till en våtmark för att höja
miljövärdet och samhällets intresse för medfinansiering?

Regelverk måste komma på
plats som gör det möjligt att
utan onödig administration anlägga dammar.
Investeringsstöd måste vara
en del av samhällets ansvar
för att trygga en livsmedelsproduktion som lever upp till
samhällets krav på självförsörjningsgrad.
Tillsammans i en stark medlemsorganisation kan vi trycka
på för att få rätt förutsättningar.
Vi måsta alla utnyttja våra
kontakter med politiker och
myndighetspersoner för att påverka.
Det är viktigt att vi agerar när
krismedvetenheten är i allas
sinnen.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Lägg en plan
för gårdens
vattenbehov

