Samråd angående Vattenmyndigheten Västerhavets åtgärdsprogram MKN
och förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikts samrådsunderlag.
LRF Munkedals kommungrupp lämnar nedan samrådshandling och väljer att sammanfatta
samtliga i VISS förekommande åtgärdsplaneringar av vatten skyddande åtgärder i
Munkedals kommun.
Vi menar att regelverket och åtgärdsplaneringen är mycket omfattande och kan komma att
innebära kraftiga begränsningar och stora kostnader för enskilda företagare och framför allt
jordbrukare.
Vi tycker att målet inte behöver vara grön status på samtliga vatten utan att det räcker med
gul status med tanke på att en stor bidragande orsak till att vissa vatten är röda och gula
beror på gamla synder som utsläpp från industrier långt tillbaka i tiden.
Troligtvis går inte detta att påverka utan att rena bottensediment vilket troligtvis är oerhört
kostsamt och kanske inte ens möjligt att genomföra.
Att lägga kostsamma åtgärder som drabbar jordbruket kan komma att få upphörande
konsekvenser av en del jordbruk och detta torde egentligen bara leda till import av
livsmedel från andra platser i värden vilket i sig inte skapar en globalt sett bättre miljö.
De tvåstegsdiken som föreslås som en åtgärd för att hindra erosion kan i Munkedals
vattendrag få motsatt konsekvens då de markförutsättningar som mestadels råder här gör
att det är svårt att bygga dessa diken samt att dom kräver ett långtgående underhåll och i
förhållande till insatsen torde ge mycket liten eller ingen miljöförbättring.
Vi tycker att om dessa åtgärder kommer bli tvingande så skall kollektivet stå för kostnaderna
och inte drabba enskilda företagare som kan bli fallet i många av åtgärderna.
En mycket stor anledning till att problem med vattendrag i Munkedals kommun påverkas
negativt är större vägar och framförallt motorvägen som skär rakt igenom Munkedal.
Med all tung trafik som avger både bränsle och oljespill samt däckslitage tycker vi det är
anmärkningsvärt att detta inte nämns och att inga åtgärder ställs på utsläpp från större
vägar.
Även saltning av vägar vintertid påverkar mycket negativt miljön då vägsalt innehåller
fuktavvisare som i sin tur innehåller mycket tungmetaller som bly, kadmium, natriumklor,
järn och krom mm. Allt detta spolas snabbt genom kulvertar till vattendragen.
Att jordbruket skulle vara den stora påverkaren på vattendragen tycker vi är helt felaktigt.
Biltvättning sker i de större samhällena direkt på hårdgjorda ytor som snabbt påverkar
reningsverk och vattendrag.
Munkedals kommun fortsätter dessutom att utföra bräddning av reningsverken vid behov.
Trovärdigheten urholkas när sedan kommunen blir den som skall tillse att åtgärderna enligt
vattendirektivet blir utförda.

Jordbruket släpper väldigt lite fosfor ifrån sig utan tvärtom kan växtodlingen utnyttja fosfor
och man borde därför mer titta på fler bättre lösningar att recirkulera fosfor mm. mellan
stad och land.
Fokus bör också läggas på att minska kollektivets utsläpp av fosfor och framför allt
tungmetaller.
Flera av åtgärderna är beräknade och finns inte angivna positioner för vilket gör det svårt att
bedöma hur åtgärderna egentligen kommer att se ut i verkligheten.
Vi vill härmed peka på att samtlig vattenpåverkan skylls i allt för stor omfattning på
jordbruket medans kommunen fortfarande bräddar avloppsvatten och hanteringen av
torrslam fungerar dåligt.
Att en kommun kan brädda avlopp rakt ut i våra gemensamma vattendrag utan att det får
några konsekvenser medans en lantbrukare kan få tjugofemtusen kronor i böter om
gödselbrunnen på gården rinner över är orimligt och gör det än mer viktigt att fokusera på
de verkliga problemen.
Om vattendirektivet antas skall vid all anläggning av åtgärder samråd ske med berörda
markägare för att komma fram till bästa lösningen.
Vid eventuell anläggning av tvåstegsdiken eller skyddszoner så kan resultatet bli att
åkermark ej blir brukad och detta kan innebära högre utsläpp jämfört med brukad mark så
med detta ser vi att samråd med berörda parter är mycket viktigt.
Vi föreslår om detta skall vara trovärdigt så skall kommunen hitta en hållbar lösning för
reningsverken så att bräddning helt förbjuds.
Fokusera på kollektivets stora problem med återförandet av fosfor mm.
Samt tillse att kollektivet också står för kostnaderna för samtliga föreslagna åtgärder.
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