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Lag på skyddszoner
med bidrag i Danmark

Lantbrukarna på Irland vill inte gärna offra den mark som krävs för skyddszoner.

Drygt hälften av Irländska lantbrukare är motvilliga till att anlägga skyddszoner längs vatten. Problem med ogräs och att en 10
meters zon är för stor är ett par av skälen. De som kan tänka sig
att ha skyddszon vill ha 1 500 euro per hektar och det är mer än
vad dagens miljöstöd erbjuder.

Skyddszoner är den troligen vanligaste åtgärden i EU-ländernas miljöstöd för lantbruket. Det är också en av de åtgärder som det pratas mest
om i arbetet med vattendirektivet. Än saknas det dock viss kunskap
om hur effektiva skyddszoner är under de många olika förhållanden
som råder i ett landskap. Det saknas också förståelse om varför en del
lantbrukare gärna använder denna åtgärd medan andra inte gör det. I
Irland, som är ett intensivt jordbruksland, har forskare på forskningsoch rådgivningsorganisationen Teagasc just avslutat en undersökning
om intresset för skyddszoner.
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10 meters skyddszon?
257 irländska lantbrukare tillfrågades om de kunde tänka sig att ha
skyddszon längs vattendrag och i så fall på vilka villkor. Gårdarna var
spridda över hela Irland och belägna i områden med ganska intensiv
växtodling och djurhållning. Lantbrukarna fick frågan om de kunde
tänka sig att ingå ett 5-årsavtal om en 10 meter bred skyddszon.
Hälften ville inte
53 procent (132) av de tillfrågade lantbrukarna kunde inte tänka sig
att ha en 10 meter bred skyddszon. 45 procent av dessa 132 hade förklaringen att de tyckte skyddszonen skulle försvåra odlingen. De var
bland annat oroade för att ogräs skulle sprida sig. 30 procent ville inte
ha en minskning av produktionen eller av inkomsten. Ytterligare 15
procent tyckte att 10 meter var för brett. Medelåkern på Irland är 4-5
hektar och lantbrukarna tyckte att skyddszonen skulle ta för mycket
mark i anspråk. Ett annat resultat var att gårdar som har en högre bruttoinkomst per hektar är mindre intresserade av skyddszonerna. I denna
undersökning var inkomsten per hektar i de båda grupperna 700 (vill)
respektive 800 (vill inte) euro per hektar.
Mjölkproducenter vill expandera
De 114 lantbrukare som kunde tänka sig att ha en skyddszon fick ange
hur mycket de ville ha i ersättning. 17 av dem svarade att de kunde
göra det helt utan ersättning. I andra änden på skalan fanns en grupp
om 27 stycken som ville ha mer än 2 500 euro per hektar. Resten var
spridda däremellan. I medeltal önskades en ersättning om cirka 1500
euro per hektar (motsvarande 1,5 euro per löpmeter) för hela gruppen.
En slutsats var att mjölkproducenter i allmänhet hade lite högre anspråk än andra. Förklaringen som anges är att de anses vara mer kommersiellt inriktade och inför slopandet av mjölkkvoterna 2015 förbereder de sig för expansion och då behövs mer mark.
Insikt om lantbrukarperspektiv behövs
För lantbrukare som redan deltar i något Irländskt miljöstödsprogram
var det 20 procents större sannolikhet att de anlägger även skyddszoner. Det finns redan ett miljöstöd för skyddszoner på Irland och där är
ersättningen 0.14, 0.34, 0.74 och 2.70 euro per meter för bredder om
3, 5.5, 10.5 and 30.5 meter. Forskarna skriver att eftersom skyddszoner inte gör lika mycket nytta överallt utan ska anläggas på ställen där
de gör mest miljönytta behövs det en ökad förståelse omkring lantbrukares bevekelsegrunder.
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