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Hushållningssällskapet har nyligen svarat på den remiss som Vattenmyndigheten skickat ut angående 

deras förslag på förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2015-2021. Yttrandet riktar sig mot alla fem 

vattendistrikt i Sverige och Hushållningssällskapet hoppas att frågan lyfts till en högre politisk nivå där 

olika samhällsnyttor kan vägas mot varandra. 

Jesper Broberg, förbundsdirektör för Hushållningssällskapens förbund, tycker att vattenmyndighetens förslag går 

helt emot den viljeinriktning som regeringen visar i både Konkurrenskraftsutredningen och den nyligen 

påbörjade arbetet med en nationell livsmedelsstrategi. Vattenmyndigheten anser att lantbrukarna själva ska stå 

för huvudparten av kostnaden. Att dagens lantbrukare ska betala för gamla synder som till stor del har orsakats 

av tidigare beslut och önskemål från samhällets sida är inte rimligt. Lantbruket har redan en pressad situation och 

att då ta 145 000 hektar ur produktion och kräva åtgärder för flera miljarder kommer slå oerhört hårt mot 

jordbrukets konkurrenskraft. Huvudinriktningen i vattenförvaltningen borde istället vara satsningar på forskning, 

kompetenshöjning och rådgivning. Förhoppningsvis lyfts frågan till en högre politisk nivå där olika 

samhällsnyttor bättre kan vägas mot varandra, avslutar Jesper Broberg. 

Sammanfattning av remissvaret 

Åtgärder som genomförs inom lantbruket får inte leda till minskad livsmedelsproduktion eller påverka svenskt 

lantbruks konkurrenskraft. Det måste finnas en rimlig kostnadsfördelning inom vattendirektivet, inte som nu när 

föreslaget för att notan ska betalas av landsbygdens befolkning. 

Ett resurseffektivt jordbruk, marker med god markavvattningsförmåga och väl skötta dikessystem borgar för en 

bättre dränering, ett bättre växtnäringsupptag och därmed ett mindre läckage av näringsämnen.  

Gör en ny bedömning av vilka styrmedel som ska användas. Vi förespråkar rådgivning/information som en 

bättre väg än föreskrifter och tvingande åtgärder. 

Hushållningssällskapet anser att besluten om vattenförvaltningen måste flyttas från tjänstemän till en högre 

politisk nivå. Vi anser att processen bör stoppas och göras om på regeringsnivå, där det finns en större vana och 

kompetens att väga olika samhällsnyttor mot varandra. Det är då viktigt att besluten också vägs mot 

konkurrenskraften i det svenska jordbruket. 
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Fakta om Hushållningssällskapen i Sverige  

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och 
fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom landsbygdens näringar. 
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