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Vilken roll skall vi 
spela?
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Värmlandsnytt
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Odlingsflit

Torrläggning

Vattensjukt

Nyodling

Odlinghinder
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Myllrande våtmarker

Biologisk mångfald

Näringsläckage

Natura 2000

Nyckelbiotoper
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Hallands nyheter

Vattenenheten
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Hallandsposten

Vattenenheten
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1. Ökade livsmedelspriser

2. Ökade markpriser

3. Eftersatt underhåll

4. Extrema väderhändelser och befarade 
klimatförändringar

5. Sveriges åtagande inom vattendirektivet och andra 
internationella åtaganden
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Vattenenhetens
uppgift

Allmänna 
uppgiften

Löpande 
uppgifter

Uppdrag

Sakkunnighets-
uppgiften

Löpande 
uppgifter

Externa 
uppdrag

2011-12-14



2011-12-14

1 § Statens jordbruksverk skall som central 
förvaltningsmyndighet inom jordbrukets område arbeta aktivt 
för en konkurrenskraftig och miljö- och djurskyddsanpassad 
livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Jordbruksverket skall- följa, utvärdera och hålla regeringen 
informerad om utvecklingen inom verkets ansvarsområde . . .

Ur jordbruksverkets instruktion:
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Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i 
hela landet som präglas av öppenhet och 

mångfald
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• Identifiera lämpliga utvecklingsvägar och utarbeta 
strategier för att nå en positiv och hållbar utveckling

• Förvalta och utveckla kunskapsunderlag samt initiera 
forskning

• Producera den statistik som behövs
• Utforma och tolka regelverk så att den administrativa 

bördan för kunderna minimeras



Miljö- och resurseffektiva gröna näringar

• Genom väl genomarbetade analyser visa hur 
jordbruksproduktionen påverkar miljön och klimatet

• Identifiera lämpliga utvecklingsvägar och utforma 
strategier för större miljö- och klimatnytta för att 
därigenom nå ökad hållbarhet

• Förvalta, sprida och utveckla kunskapsunderlag samt 
initiera forskning
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Konkurrensneutral uppdragsverksamhet som 
tillgodoser det offentliga åtagandet
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• Vattenhushållning
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Vitt skilda uppdrag

Problem med att 
dränera en enskild 

åker

Extern efterfrågan

Styrs av 
uppdragsledare i 

kontakt med beställare

Problem med 
dräneringen av 
Sveriges åkrar

Vi  måste själva 
formulera frågorna

Kräver styrning och 
samordning
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1. Se diket ur fler perspektiv – konsekvenser av olika 
åtgärder

2. Tolka gamla handlingar

3. Samband mellan dränering och produktion - värdera 
nytta och skada, fördela kostnader
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Vad kan vattenenheten bidra med?


