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Jordbruksverket vill ha en ökad helhetssyn i 

vattenmyndigheternas program för svenskt vatten 

Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för god status på vatten är ambitiöst. 
Friska och levande vattendrag är viktiga men vi behöver också en konkurrenskraftig 
svensk livsmedelproduktion och ett rikt odlingslandskap, skriver Jordbruksverket i ett 
remissvar. 

Vi anser att åtgärdsprogrammet riskerar att slå hårt mot svenskt jordbruk. Stora arealer av den bästa 

jordbruksmarken kan komma att tas ur produktion. 

– Alla förstår värdet av rent vatten, men många glömmer att vi behöver jordbruksmark för att producera 

mat och energi, säger Tomas Johansson, chef för Jordbruksverkets vattenenhet. 

Bred kunskap och samverkan i gemensam handlingsplan 

Vi föreslår en handlingsplan för att nå vattenmålen och samtidigt behålla det svenska jordbruket. Den 

ska bland annat göra det tydligt vilken mark som måste bevaras som jordbruksmark och att det lokala 

engagemanget måste tas tillvara. För det behövs kunskap om både vatten, naturvård och jordbruk. 

Det krävs samverkan mellan myndigheter, forskare och inte minst lantbrukare. 

Realistisk tidplan och finansiering saknas 

Vi ser också en utmaning i hur åtgärderna i programmet ska finaniseras. Enligt Jordbruksverkets 

bedömning kommer åtgärderna som berör jordbruk att kosta minst 20 miljarder, pengar som idag inte 

finns. Vi vill också ha en mer genomtänkt tidplan, eftersom flera av åtgärderna inte är realistiska att 

genomföra under programmets tidsperiod. 

– Många åtgärder kräver tillstånd och flera åtgärder måste testats och utvecklas. I åtgärdsprogrammet 

föreslås att medel ska tas från det svenska landsbygdsprogrammet, men det kommer bara att räcka till 

en bråkdel av åtgärderna. Det blir som att börja bygga ett slott men bara ha pengar till grunden. Då är 

det bättre att satsa på ett hus med tak, säger Martin Sjödahl, chef för Jordbruksverkets klimatenhet. 

Mer information 

Läs Jordbruksverkets yttranden 

Kontaktperson för journalister 

Martin Sjödahl 

Chef för klimatenheten 

Telefon 036-15 58 76 036-15 58 76 

fornamn.efternamn@jordbruksverket,se 

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/remisserochyttranden/yttranden.4.2d224fd51239d5ffbf7800032700.html


Tomas Johansson 

Chef för vattenenheten 

Telefon 036-15 51 45 036-15 51 45 

fornamn.efternamn@jordbruksverket,se 


