C.
Motion till 9711 skogsbruksområde

Juridisk stöttning i vattenfrågor
Bakgrund
De flesta markägare är väl medvetna om vikten av rätt vattennivåer i markerna. Vi minns
torrsommaren år 2018 som en extrem åt ena hållet, men markerna mår heller inte bra av för
mycket vatten. Det är därför viktigt att åar och vattendrag underhålls till rätt djup.
Motivering
Ofta åligger det föreningar, rensningsföretag att underhålla vattendrag för att följa gällande
vattendom. Inte sällan hamnar rensningsföretagen i tvist med myndigheter om rensningens
utförande och det är då svårt att få juridisk hjälp. Juridiken kopplad till vatten är svår och ett fåtal
personer är insatta. Dessa jobbar oftast på länsstyrelser eller jordbruksverket, vilka ofta är
motpart.
Konsekvenserna av att förlora en sådan tvist kan vara mycket allvarliga då rensningsföretagen
kan åläggas att höja vattennivån med vattensjuka marker som följd.
Bedömning
Jag föreslår att Södra bistår med juridisk expertis i vattenfrågor. Huruvida det ska vara i form av
en tillsatt tjänst eller konsultation överlåter jag till Södras tjänstemän att besluta.
Yrkande
Jag yrkar att:
•

Södra skogsägarna bistår sina medlemmar med juridisk expertis i vattenfrågor.

Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Gustaf Anders Carlsson
Datum: 2022-01-27
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C. Styrelsens svar på motion från sbo 9711, Kalmarsund:
Juridisk hjälp i vattenfrågor
Motionär
Gustaf Anders Carlsson
Yrkande
Södra Skogsägarna bistår sina medlemmar med juridisk expertis i vattenfrågor.
Svar
Södra har under många år arbetat mycket med vattenfrågorna. Inte minst genom satsningen
på skogens vatten med boken med samma namn. Vattenfrågorna är många och de kommer
fortsatt vara av stor vikt inom skogsbruket.
Ett arbete med att se över hela medlemserbjudandet pågår just nu och arbetet är inne i en
analysfas. Inom ramen för detta projekt kommer en översyn göras utifrån vilka tjänster och
erbjudanden som Södra ska erbjuda medlemmarna. Styrelsen föreslår att frågan gällande
juridisk rådgivning vid vattenfrågor tas med och utvärderas inom ramen för detta arbete.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att

motionen är besvarad.
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