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Vattendirektivet och jordbruket
Vattenkonferensen i Vara den 22 november 2006 är
en logisk fortsättning av förra årets vattenkonferens
som hölls i Kristianstad på Jordbruksverkets initiativ.
I Kristianstad konstaterades att det finns flera åtgärder
som förenar ekonomisk och miljömässig nytta, men att
det behövs mer kunskap om hur yt- och grundvatten
kan skyddas på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare fokuserades på vikten av samverkan mellan aktörerna i ett
avrinningsområde för att få en samsyn kring vilka åtgärder som bör vidtas. Avsikten med den här konferensen är att visa på att vi har möjlighet att påverka den
framtida vattenkvalitén i Västerhavets vattendistrikt i
gynnsam riktning.

Vattendirektivet
År 2000 trädde EG:s ramdirektiv för vatten i kraft.
Direktivet är ett gemensamt regelverk som omfattar
Europas samtliga yt-, grund- och kustvatten. Det övergripande syftet med direktivet är att se till att ”God
vattenstatus” nås eller bibehålls inom den europeiska
unionen. Hållbar vattenkonsumtion skall främjas
genom ett ekologiskt perspektiv och ett långsiktigt
skydd av tillgängliga vattenresurser, såväl med avseende
på kvalitet som kvantitet.

Konferens om vattenkvalitet
Vattenkonferensen är en del i en pågående process, som
handlar om hur vi skall kunna nå eller vidmakthålla en
god vattenkvalitet. Åtgärder som vidtas i odlingslandskapet är delar av en utveckling som på ett miljövänligt
och ekonomiskt sätt gör det möjligt att nå målen.
Konferensen har tydlig anknytning till flera miljökvalitetsmål, såsom ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av
god kvalitet”, ”Giftfri miljö”, ”Levande sjöar och
vattendrag”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt ”Ett rikt odlingslandskap”. Dessutom berör
konferensen åtaganden som Sverige gjort i olika havsmiljökonventioner, t ex HELCOM-konventionen.

Vattenförvaltning
Det ligger på Sveriges ansvar som medlemsstat i EU att
införa vattendirektivet i teori och praktik. Arbetsmetoden för införandet är kartläggning av avrinningsområden samt fastställandet av åtgärdsplaner som relateras

Behov av vattenvård
Samverkan mellan vattenintressenter
Prioriteringar i valet av åtgärder
Genomförande av åtgärder i
odlingslandskapet

till det förbättringsbehov som bedöms föreligga.
Vattenmyndigheten har huvudansvaret för införandet av
vattendirektivet i Sverige. Det betonas i vattenkvalitetsförordningen att det är angeläget att samtliga berörda
får möjlighet att delta i genomförandeprocessen och att
alla intressenter samverkar för att nå bästa möjliga
resultat. Vi vill lyfta frågorna om vad som skall göras,
vem som skall göra det och hur det skall göras.

Konferensen genomförs under
sex olika teman:
Vattenvård. Detta tema ger bakgrunden till vattendirektivet och hur olika delar av miljöarbetet hänger ihop.
Här ingår också en genomgång av de regionala miljömålen.
Nationella åtgärder. Vi får en redovisning av det kommande LBU-programmet, som skall pågå 2007 – 2013.
I detta pass beskrivs också nationella åtgärdsprogram
mot växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel från jordbruket.
Lantbrukets perspektiv. Här presenteras lantbrukarnas
syn på vattenvårdsarbetet.
Regionala miljöåtgärder. Under detta tema redovisar
olika offentliga aktörer sina roller och gör en värdering
av vilka åtgärder som bör prioriteras.
Fokus på avrinningsområden. Exempel på miljöövervakning, åtgärdsprogram och förslag i några olika avrinningsområden syftar till att visa på möjliga vägar till
att göra framsteg i miljöarbetet. Ett nyblidat vattenråd
redovisar också sina planer i vattenvårdsarbetet.
Framtiden. Slutligen ger LRF och Jordbruksverket sin
syn på det fortsatta arbetet för att nå miljömålen.

Värd
Vara kommun har på ett generöst sätt ställt upp som
värd för vattenkonferensen och den öppnas av kommunalrådet Jan-Erik Wallin. Vara kommun ligger i ett
intensivt jordbruksområde i västra Sverige där jordbruksdriften kan påverka såväl yt- och grundvatten.
Diskussionen om vattenskyddsområde är aktuell inom
kommunen. Vara är väl beläget med avseende på
reseavståndet från olika delar av Västra Götalands län.
Till detta kommer de konferensfaciliteter som erbjuds i
anslutning till Konserthuset i Vara.

Syftet med Vattenkonferensen är att peka på behovet av vattenvård, lyfta
fram betydelsen av samverkan mellan alla vattenintressenter samt att visa
på konkreta åtgärder i odlingslandskapet, som ger förutsättningar att
upprätthålla eller nå en god vattenkvalitet i framtiden.

Program den 22 november 2006
8.30

SAMLING, registrering och kaffe

9.00

Bakgrund till Vattenkonferensen
Bertil Albertsson, Jordbruksverket
Vattenkonferensen öppnas
Jan-Erik Wallin, Vara kommun

Moderator Jan Lundegrén, länstyrelsen i Västra Götaland

TEMA VATTENVÅRD
9.15

Miljömässiga skäl till vattenvårdsarbete i Sverige
och Europa
Annika Nilsson, Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet
De svenska miljömålen och vattendirektivet
Ingrid Rydberg, Naturvårdsverket
Vattenkvalitet och regionala miljömål i
Västra Götaland
Ann Rane, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vatten och regional planering i Västra Götalandsregionen
Peter Holmberg, Västra Götalandsregionen

TEMA NATIONELLA ÅTGÄRDER
10.20 LBU-programmet 2007 - 2012
Magnus Franzén, Jordbruksverket
Rådgivning i vattenvårdskampanjen Greppa
Näringen - växtnärings- och växtskyddsaspekter
Stina Olofsson, Jordbruksverket
10.50 Kaffe, frukt och vatten

TEMA REGIONALA MILJÖÅTGÄRDER
11.40 Vattenvård till nytta för miljön
– Vattenmyndighetens ansvar och roll
Björn Sjöberg, Vattenmyndigheten i Göteborg
Slättbygdskommunen och vattenvården
- vattenskyddsområde
Stefan Tobiasson, Vara kommun
Anpassade åtgärder inom jordbruket
- växtnärings- och växtskyddsaspekter
Lennart Hedén, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Frågestund
12.45 Lunch

TEMA FOKUS PÅ AVRINNINGSOMRÅDEN
14.00 Uveredsbäcken – Miljöövervakning
Jenny Kreuger, Sveriges Lantbruksuniversitet
Örekilsälven - Exempel på åtgärdsprogram
Hans Oscarsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Stensån – Förslag på förvaltningsplan
Arne Joelsson, länsstyrelsen i Hallands län
Viskan - Nybildat vattenråd
Anna Ek, länsstyrelsen i Västra Götalands län
15.10 Frukt

TEMA FRAMTIDEN
15.30 Vad kan vattendirektivet innebära för
en lantbrukare?
Markus Hoffmann, LRF
Frågestund

TEMA LANTBRUKETS PERSPEKTIV
11.20 Vattenvård och konkurrenskraftigt lantbruk
Lars-Göran Pettersson, LRF

Hur arbetar vi vidare med vattenfrågorna?
Carl Johan Lidén, Jordbruksverket
16.10 Konferensen avslutas med kaffe och kaka
inför hemresan

Jordbruksverket och programkommittén förbehåller sig
rätten att vid behov ändra i programmet.

Moderator

Anmälan

Jan Lundegrén är verksam vid länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Jan Lundegren har tidigare varit lantbruksdirektör, men arbetar nu som projektledare för
landsbygdsutveckling i Östersjöområdet.

Anmälan görs enklast på www.kompass.lrf.se

Föredragshållare

Ange namn, adress, företag, telefon och e-postadress.
Anmälan måste vara oss tillhanda senast den 3 november.

Kostnader

Ingrid Rydberg är verksam på Naturvårdsverket och
arbetar med jordbrukets miljöpåverkan.

Deltagandet kostar 500 kronor (exkl moms) och inkluderar
deltagande, kaffe, lunch, förfriskningar och dokumentation.

Ann Rane arbetar med vattenskyddsområden och
vattenförvaltningfrågor vid länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

Plats

Peter Holmberg är miljöchef inom Västra Götalandsregionen.

För vem

Konserthuset i Vara, Allégatan 45, 534 81 Vara, tel. 0512-315 31

Magnus Franzén, Jordbruksverket, har varit en av
utredarna inför LBU-programmet.

Konferensen vänder sig till lantbrukare, lantbruksrådgivare,
branchföreträdare, forskare och myndighetspersoner på
kommuner, länsstyrelser och statliga verk.

Stina Olofsson är projektledare för rådgivningssatsningen Greppa Näringen.

Utställare

Lars-Göran Pettersson är LRF:s förbundsordförande
och dessutom lantbrukare inom kommunen.
Stefan Tobiasson arbetar som VA-chef i Vara
kommun.
Lennart Hedén är sektionsledare för KULM-verksamheten inom länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Har även lång erfarenhet som lantbruksrådgivare.

Det finns flera olika utställningar i anslutning till konferenslokalen som förtjänar ett besök.
Vi vet redan nu att Greppa Näringen, Vattenenheten på
Jordbruksverket och olika myndigheter kommer att ställa upp
med skärmutställningar och information under konferensen.

Dokumentation

Arne Joelsson, länsstyrelsen i Hallands län, vars
arbetsområde är främst jordbrukets miljöpåverkan.

På Jordbruksverkets startsida, www.sjv.se, kommer det att finnas
en länk till dokumentation från vattenkonferensen.
Resultaten kommer att publiceras på följande sätt:
• Föreläsarnas PowerPoint-presentationer och Abstracts
• Konferensen videofilmas och sammanställs till en
CD-dokumentation
• En särskild dokumentation, med arbetsnamnet Vattenkonferensen i Vara 2006.

Anna Ek arbetar med vattenförvaltningsfrågor vid
länsstyrelsen i Västra Götalands län

Arrangörer

Jenny Kreuger är forskare på SLU och arbetar med
frågor som rör växtskyddsmedel i vattenmiljön.
Hans Oscarsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län,
har lång erfarenhet av vattenvårdsarbete i länet.

Carl Johan Lidén är avdelningschef för växtavdelningen vid Jordbruksverket i Jönköping.
Markus Hoffman är ansvarig för vattenfrågor inom
LRF. Han är också informationssamordnare inom
Greppa Näringen.
Björn Sjöberg är chef för Västerhavets vattenmyndighet i Göteborg.

Konferensen arrangeras av Jordbruksverket, Vattenmyndigheten
och Greppa Näringen i samarbete med Vara kommun, Västra
Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Programmet har arbetats fram av en projektgrupp bestående av
Bertil Albertsson och Håkan Sandin, Jordbruksverket, Björn
Sjöberg, Vattenmyndigheten samt Markus Hoffman, Greppa
Näringen.
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Annika Nilsson, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, kommer att ge en bred bakgrund
till vattendirektivet.

Alternativt mejla eller ring till;
bertil.albertsson@sjv.se tel 0501-60 58 63
hakan.sandin@sjv.se tel 040-41 52 32

