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Välkommen till ordinarie regionstämma för LRF Jönköpings län

Program

Måndagen den 15 mars, digitalt via Microsoft Teams

LRF Jönköpings läns regionstämma 2021 arrangeras digitalt och sänds från Elmia i Jönköping

Program
14.00		

Fullmäktigeanmälan öppnar

15.00		
Välkommen
		Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län
		
Karin Eickhoff, regionchef
		Stämman öppnas
		Stämmoförhandlingar
16.30		

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande

17.00		

Stämmoförhandlingar fortsätter

		Prisutdelningar
		Stämmoförhandlingar fortsätter
ca 19.00

Avslut

Stämmoförhandlingar varvas med bensträckare, besök av LRFs förbundsordförande
Palle Borgström samt prisutdelningar.
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Föredragningslista vid ordinarie regionstämma för LRF
Jönköpings län - Måndag 15 mars 2021 kl. 15.00
1. Stämman öppnas

Föredragningslista

2. Val av ordförande och vice ordförande
Valberedningens förslag:
Ordförande Torbjörn Egerhag, Våxtorp, Bor
Vice ordförande Frida Svensson, Förshult, Burseryd
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Styrelsen anmäler:
Föredragande sekreterare: Karin Eickhoff
Protokollssekreterare: Eva Söder
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Godkännande av föredragningslista
7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
9 Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
12. Bestämmande av ersättning till ledamöter i regionstyrelsen och valberedningen samt
revisorerna
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att
följa Riksförbundets beslut vad gäller arvoden, reseersättningar och traktamenten.
13. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen
Regionstyrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter inklusive en ledamot
från LRF Ungdomens regionstyrelse.
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att
styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.
att
till stämman föreslå val av följande ledamöter för en mandattid på 2 år:
Anders Friberg, Krängsberg Östergården, Vaggeryd Omval
Karin Nalbin, Bjurbäcks gård, Mullsjö, Omval
att
till stämman föreslå val av ungdomsledarmot på en mandattid av 1 år:
Elin Hagelsås, Nöbbeleholm, Landsbro, Omval
14. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna
Valberedningen föreslår stämman besluta:
omval av Anders Friberg, Krängsberg Östergården, Vaggeryd, på en mandattid av 1 år.
15. Val av revisorer jämte suppleanter
att
till stämman föreslå val av följande ordinarie revisorer:
Gunnar A Johansson, Fagerslätt, Tenhult (Omval)
Per Stålhammar, Stenberga, Vetlanda (Omval)
att
till stämman föreslå val av följande suppleanter:
David Brogård, Hylletofta, Sävsjö (Omval)
Anette Evertsson, Håkarp, Eksjö (Omval)
4

16. Val av beredningsutskott för valberedningen
Beredningsgrupp till regionförbundets valberedning utgörs av två-tre personer från
kommungrupperna enligt rullande schema. Kommungruppens ordförande deltar i
beredningsgruppen och väljs inför kommande år på regionförbundsstämman. Då beslutas
också vilken kommungrupp som är sammankallande.
Förslag enligt rullande schema: Nässjö, Värnamo, Jönköping (Nässjö, sammankallande)

Regionstämman utser årligen en valberedning som skall bestå av lägst 5 och högst
9 ledamöter. Regionstämman utser en ledamot till ordförande som också kallar
valberedningen.
18. Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämmor med Lantbrukarnas
Riksförbund
att
föreslå stämman val av följande som fullmäktige:
Anders Friberg, Krängsberg Östergården, Vaggeryd
Karin Nalbin, Bjurbäcks gård, Mullsjö
Simon Jonegård, Granshult, Bankeryd
Hanna Sjöholm, Dammens kvarn, Skillingaryd
Christina Nyemad, Lalleryd, Jönköping
Elin Hagelsås, Nöbbeleholm, Landsbro
Göran Johansson, Galtås Södergård, Tranås
att
suppleanter ska vara i följande turordning:
Jakob Hellgren, Nostorp Sörgården, Tranås
Per Karlander, Hånger Karlsdal, Värnamo
Henrik Nyqvist, Fageräng, Stockaryd
David Brogård, Hylletofta, Sävsjö
Emma Hultman, Stickelösa, Huskvarna
19. Inkomna motioner
20. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till regionstämman.
21. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning.
22. Regionstämman avslutas
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Föredragningslista

17. Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedningen, däribland dess
ordförande

Styrelsen 2020

Styrelsen 2020

Från vänster: Hanna Sjöholm, Elin Hagelsås, Anders Friberg (ordförande), Patrik Jönsson, Karin Nalbin (vice
ordförande), Simon Jonegård och Christina Nyemad.

Styrelsens ansvarsområden:
Anders Friberg, ordförande: Skog, Vilt, Infrastruktur, Medlemsrekrytering, Krisberedskap
Karin Nalbin, vice ordförande: Livsmedelsstrategi/konsumentansvar, Offentlig upphandling,
Naturbruksgymnasierna/Bonden i skolan
Christina Nyemad: Företagarvillkor/kompetensförsörjning, Äganderätt
Elin Hagelsås: LRF Ungdomen, Barn & Ungdom/Jobba Grönt, Naturbruksgymnasierna/
Bonden i skolan
Hanna Sjöholm: Jordbrukspolitik/Greppa Näringen
Patrik Jönsson: Medlemsorganisationen, Omsorg, Krisberedskap, Kulturansvarig
Simon Jonegård: Vattenfrågor, Klimat/miljö/energi

Revisorer:
Gunnar A Johansson, Tenhult
Per Stålhammar, Vetlanda

David Brogård, Sävsjö, suppleant
Anette Evertsson, Eksjö, suppleant

Valberedning:
Thomas Gunnarsson, Ölmstad
Dan Waldemarsson, Gustav- Adolf
Elfrida Rehn, Korsberga- Lemnhult

Ulf Magnusson, Reftele
Emma Hultman, Skärstad
Gustav Grahn, Rydaholm (LRF Ungdomen)

Representation i arbetsgrupper:
LRF Regionala rådet:
Anders Friberg, Vaggeryd
Viltförvaltningsdelegationen:
Anders Friberg, Vaggeryd
ers: Enok Skogman, Malmbäck
Skogsstyrelsens distrikt:
Anders Friberg, Vaggeryd
ers: Simon Jonegård, Bankeryd
Lokalt programråd naturbruksgymnasier:
Karin Nalbin, Mullsjö
Studieförbundet Vuxenskolan styrelse:
Jönköpings län: Patrik Jönsson, Bodafors
Studieförbundet Vuxenskolan valberedning
Jönköpings län: Jonathan Uvebrant, Forsheda
Höglandsgruppen:
Hanna Sjöholm, Skillingaryd
Anders Friberg, Vaggeryd
Luftvårdsförbundet
suppl: Simon Jonegård, Bankeryd

Klimatrådet:
Anders Friberg, Vaggeryd
Klimatrådets fokusgrupp Energi/jord/skog:
Anna Bergengren Arnesson,
LRF Jönköpings län
Viltolycksrådet:
Anders Friberg, Vaggeryd
Sydsvenskt miljöråd:
Simon Jonegård, Bankeryd
Arrendenämnd:
Jordägare:
Bo Adolfsson, Gislaved
Helene Lantz, Rydaholm
Arrendator:
Per-Olof Wetterholm, Bodafors
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Personal 2020
Karin Eickhoff, Regionchef, karin.eickhoff@lrf.se
Anna Arnesson Bergengren, Verksamhetsutvecklare Hållbarhet, miljö & klimat,
anna.arnesson.bergengren@lrf.se
Anna Håkansson, Medlemsutvecklare, anna.hakansson@lrf.se

Ann-Cathrine Carlsson, Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och
krisberedskap, ann-cathrine.carlsson@lrf.se
Carin Hoflund, Äganderätt, jordbrukspolitik & CAP (föräldraledig), carin.hoflund@lrf.se
Dan Sandberg, Äganderätt, jordbrukspolitik & CAP, dan.sandberg@lrf.se
Elenore Petersson, Kommunikatör, elenore.petersson@lrf.se
Eva Söder, Organisationsutvecklare, Viltstammar i balans 2.0, Projektkoordinator Mer mat –
fler jobb, eva.soder@lrf.se
Helene Lantz, Verksamhetsutvecklare skog & vilt, helene.lantz@lrf.se
Henrik Djerv, Verksamhetsutvecklare vattenfrågor Skåne, Jönköping och Sydost, henrik.djerv@lrf.se
Henrik Sporrong Esbjörnsson, Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation,
Kommungruppsanvarig, henrik.sporrong@lrf.se
Lisa Hartelius, Medlemsutvecklare, lisa.hartelius@lrf.se
Rose-Marie Winqvist, Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och
livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping, rose-marie.winqvist@lrf.se
Sarah Ejermark, Strategisk kommunikatör, ICA Maxi samarbetet, sarah.ejermark@lrf.se

Projektledare:
Simon Jonegård, Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag
Jenny Fröberg, Projektledare Skogens Kraft, jenny.froberg@lrf.se
Ulf Rosander, Projektledare Viltstammar i balans 2.0. (t.o.m. sommaren 2020)
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Personal 2020

Anna Irani, Äganderättsexpert, anna.irani@lrf.se

Uppföljning av motioner från regionstämman 2020
Nedan följer en samlad lägesrapport över de motioner som behandlades på LRF Jönköpings läns regionstämma 2020.
Motion 4, Höghastighetsbanan: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, beslutet kräver ingen åtgärd.

Uppföljning av motioner

Motioner som sändes till riksförbundsstämman
1. Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar
Riksförbundsstämman beslutade att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
lyfta problematiken med bristen på arbetskraft till högsta politiska nivå samt att med bifall till intentionerna
i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en statlig utredning kring
utbildningssystemets eventuella luckor och hur de skulle kunna åtgärdas. NYN har regelbundna kontakter
med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Utbildningsdepartementet, där framhålls bristen på
kompetent arbetskraft och behovet av korta utbildningar som några av de viktigaste åtgärderna för att öka
tillväxten i det gröna näringslivet. Större insatser, inklusive att arbeta för en statlig utredning, har ännu inte
hunnits med.
3. Solceller
Riksförbundsstämman beslutade att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att som ett led i arbetet med LRFs hållbarhetsmål och Fossilfri färdplan arbeta för att underlätta och öka
elproduktionen på gårdsnivå.
Näringspolitiskt arbete pågår genom att LRF bland annat aktivt svarar på remisser som rör
solcellsanläggningar och anläggningsinnehavares villkor på marknaden. LRF för även dialog med andra
branschorganisationer och företag som verkar för solenergi för att bevaka vad som är aktuellt på den svenska
marknaden. Inom ramen för det prioriterade sakområdet Fossilfritt sker planering för hur vi kan öka
informationen och kunskapen om omställningen till fossilfri energi med bland annat solceller. LRF inväntar i
dagsläget fortfarande på besked ifrån SJV avseende medel till ytterligare satsningar på förnybar energi.
7. Ta dovhjortens framfart på allvar
Riksförbundsstämman beslutade att bifalla LRF Jönköpings yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att rörlig belysning, mörkerriktmedel och termiska riktmedel även ska vara tillåten vid jakt och
skyddsjakt på dovhjort och kronhjort. Arbetet inte påbörjat enligt uppföljning motioner feb 2021.
8. Klimatdebatten
Riksförbundsstämman beslutade att motionens yrkande om klimatdebatten anses besvarat med vad
riksförbundsstyrelsen anfört samt att avslå motionens yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
undersöka hur Sveriges lantbrukare mår av det hårda klimat som idag råder i media, samt att uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att jobba förebyggande med hur vi kan hjälpa lantbrukare som inte mår bra av det
hårda klimatet i media.
LRF arbetar under 2020-2021 med Hållbarhetskampanjen som är en samtalskampanj med medlemmar och
konsumenter. Ett antal ambassadörer har under 2020 fått utbildning i hållbarhet och regionerna har under
året arrangerat olika sätt att möta konsumenter. Detta är sätt att stärka medlemmarna, men också ett sätt att
undervisa fler om att svenskt lantbruk är hållbart. Medlemmar har efterfrågat konkreta exempel från sin gård
och verksamhet och här har ett material tagits fram där man som lantbruksföretagare kan skapa fakta om vad
ens egen gård gör för att värna klimat och miljö.
9. Uppdatera LRF:s mineralstrategi
Riksförbundsstämman beslutade att med bifall till intentionerna i motionen uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att fortsätta arbetet med att minerallagstiftningen förändras så att markägares och företagares ställning stärks
när det gäller prospektering och gruvbrytning
LRFs arbete har fokuserats på Alunskifferutredningen som arbetade under 2020 och där LRF representerades
i expertgruppen. Utredningens förslag (SOU 2020:71 Utvinning ur alunskiffer) har remitterats och vi
arbetar gemensamt med andra på svaret. Eftersom utredningen inte föreslår de ändringar som skulle öka
rättssäkerheten och övriga förutsättningar för våra medlemmar fortsätter också arbetet med att få till stånd en
ny utredning.
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Arbetet med viltskador är förstärkt i och med att LRF beslutat att viltskador är en av fem prioriterade frågor
under 2021. Det medför att mer arbetstid och större ekonomiska resurser läggs på viltskador, i nära samarbete
med LRFs regioner. Även det politiska påverkansarbetet om viltskador prioriteras, i enlighet med LRFs
Handlingsplan för viltskador. Beslutad 2020.

Motioner med åtgärder på regional nivå
2: Säkerhets- och arbetsmiljö inom de gröna näringarna
Regionstämman beslöt enligt styrelsens förslag att information om Säker Arbetsmiljö ska finnas
lättillgängligt på LRF Jönköpings läns regionala hemsida, samt att regionstyrelse och personal informerar på
medlemsmöten om vilka tjänster som finns att tillgå.
Information om Säker Arbetsmiljö finns på www.lrf.se/jonkoping som en av snabblänkarna på
landningssidan. Information har även funnits med i nyhetsbrev under året. Insatser på medlemsmöten har
varit begränsade på grund av covid-19 pandemin.
5 & 6. Mitt i Byn
Regionstämman antog beredningsgruppens förslag och gav regionstyrelsen i uppdrag att se över totala
kostnaden för utskick totalt i lokalavdelningarna i region LRF Jönköpings län, och att redovisa på
ordförandeträffen, samt även skicka mail till lokalavdelningsordförande innan kommande årsmötessäsong.
På grund av rådande situation med covid-19 inkom ej svar till lokalavdelningsordföranden innan kommande
årsmötessäsong, information med totala kostnad för utskick i lokalavdelningarna i Jönköpings län skickades ut
i början av 2021.
Utdrag ur svaret: 2019 uppgick utskickskostnaderna för lokalavdelningarna till 83 311 kr. Den innefattar
såväl kostnader som regionen står för och det som lokalavdelningen betalar för. LRF Jönköpings län bekostar
lokalavdelningens kallelser/inbjudningar till årsmötena. Och ser vi då på år 2019 så uppgick den kostnaden
till 41 379 kr. Detta innebär att kostnaden som lokalavdelningarna i regionen stod själva för var 41 932 kr.
7. Ta dovhjortens framfart på allvar
Regionstämman gav regionstyrelsen i uppdrag att driva frågan gällande dovhjorten ännu hårdare mot
länsstyrelsen.
Samtal har under årets förts med länsstyrelsen kring den växande dovhjortsstammen samt illigal utsättning.
Träff om referensburar genomfördes i Björköby där markägare, jägare, länsstyrelsen träffades för att diskutera
dovhjortbete på vall. En skördeuppskattning hade genomförts av Lantmännen och resultatet presenterades
i fält. I december skickades en enkät ut till medlemmar i LRF Jönköpings län för att få en bild av dovhjortens
etablering på kommunnivå i länet.

Skrivelser till riksförbundsstyrelsen
Veterinärutbildning vid SLU
Skrivelse skickad till riksförbundsstyrelsen i juni med uppmaning att LRF ska intensifiera sitt påverkansarbete
gentemot Sveriges Lantbruksuniversitet och att särskilt lägga tyngdvikt vid följande: att Veterinärmedicinsk
utbildning för produktionsdjur ges ökat fokus och resurser, att studenter i veterinärprogrammet måste få
praktik på gårdar med produktionsdjur, att verka för en kvotering av sökande med praktisk erfarenhet av
djurskötsel med lantbrukets djur.
Svar inkom i slutet av juli. Utdrag ur svaret: LRF har en dialog med SLU om behovet av tillräckligt många
fältverksamma veterinärer med tillräcklig kompetens som vill arbeta på landsbygden. I den dialogen fortsätter
LRF att driva frågan om att införa en kvot för sökande med erfarenhet av djurskötsel inom lantbruket. Anna
Forslid, LRFs expert Expert djurhälsa och smittskydd rapporterar i december också att möten med både
utbildningsinstans (SLU), myndigheter (Jordbruksverket, JV) och veterinärförbundet (SVF) skedde före jul.
SLU har uppdaterat sin text för antagning där veterinäryrket beskrivs.
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Uppföljning av motioner

10. Viltskador på brukandet av jord och skog
Riksförbundsstämman beslutade att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta konsekvent och uthålligt i politiskt påverkansarbete, i alla de sammanhang LRF är aktivt, för
ytterligare framgångar i viltfrågorna samt att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta ett tydligare mandat som
markägarorganisation i viltfrågorna.

Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive.
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Revisionsberättelse
Till regionstämman i LRF Jönköpings län, organisationsnummer 826000–2269 (ideell förening).

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Föreningens redovisningsrutiner,redovisningsprinciper och rutiner för intern kontroll
är enhetliga med och integrerade i Lantbrukarnas Ekonomi AB:s redovisningssystem och rutiner.
Av bolagsstämman utsedda revisorer har genomfört siffergranskning och revision av redovisningen i
Lantbrukarnas Ekonomi AB. Vår bedömning och vårt uttalande nedan, vilar i detta avseende på den
siffergranskning som utförts av revisorerna i Lantbrukarnas Ekonomi AB.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den / 2021

Per Stålhammar

Gunnar A Johansson

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive.
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i LRF Jönköpings län
för år 2020. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Motion 1

Vi yrkar:
att
LRF skall verka för att kommuners s.k.
vetorätt i vindkraftsfrågor bibehålls.
att
LRF tar ställning för den enskildes rätt
att råda och verka på sin mark ostört 		
enligt regeringsformen 2:15
att
LRF granskar och redovisar hur den 		
fysiska säkerheten enligt reglerna för CEmärkningskraven utformas och efterlevs.
att
LRF med evidensgrundande fakta
ställer sina värderingar, ”affären 		
vindkraft”, åt sidan och grundar beslut
med insikt och på naturvetenskapliga
grunder till gagn för landsbygdens 		
intresse.

Motion och yttrande 1

Äganderätten och
medlemskårens tillgång till el
Lommaryd
Dags att LRF byter åsikt mot insikt i det som rör
äganderätten och medlemskårens tillgång till
el för sin verksamhet. Stärk, försvaga inte, den
kommunala bestämmanderätten vid vindkraftsbyggnation.
Enligt miljöbalken 16 kap. 4§, 2st. behöver
idag kommunfullmäktige aktivt tillstyrka
en ansökan för att ett tillstånd ska kunna
erhållas. (Undantaget kan regeringen tillåta
verksamheten enligt 17 kap. – om det från
nationell synpunkt är synnerligen angeläget att
verksamheten kommer till stånd).

Yttrande 1
Styrelsens redovisning:
Lommaryds LRF-avdelning har lämnat en
motion som behandlar etablering av vindkraftverk och den negativa påverkan en sådan
skulle kunna ha för närliggande fastigheter
och landsbygden som helhet. Motionären yrkar
på att LRF ska verka för att kommunernas
vetorätt gällande etablering av vindkraftverk
ska bibehållas. Motionären yrkar också på LRF
tar ställning för den enskildes rätt att ostört
råda och verka på sin mark samt granska och
redovisa hur den fysiska säkerheten i form av
CE-märkning av vindkraftverk fungerar. Vidare
yrkar motionären på att LRF ska omvärdera
sin inställning till ”affären vindkraft” och
understryker att LRF:s förhållningssätt till
vindkraft ska baseras på naturvetenskapliga
fakta.

Ett större vindkraftverk har stor inverkan på
boendevärden, verksamheter och sämjan i
kommunen. Pågående internationell och
konstaterad forskning påvisar också en
mångfald negativa effekter för människors
hälsa, för djurlivet och, p.g.a. av det förändrade
”klimat” som stora vindkraftverk orsakar nära
sig, även för växtligheten. En påverkan som idag
tillåts störa intilliggande fastigheter.
”Affären” och ”miljönyttan” vindkraft som
samhällsnytta måste ifrågasättas. Vad som sker
är en exploatering av Sveriges medborgares
landskap och natur för ”affären” vindkraft för
produktion och export av el utan motsvarande
ekonomisk eller miljömässig vinning för landet.

Styrelsen delar uppfattningen att äganderätten
ska värnas och att ställningstaganden runt
vindkraft ska baseras på vetenskapligt verifierade
fakta. Etablering av ett vindkraftverk ska prövas
enligt miljöbalken och där finns ett krav på
tillstyrkan från den kommun där vindkraftverket
ska uppföras, det s.k. kommunala vetot. Ett
beslut om kommunal tillstyrkan måste inte
motiveras och det saknas en tidsgräns för när
kommunen ska fatta ett sådant beslut. Det finns
inga uppställda beslutskriterier och kommunen
kan ändra inställning i ett senare skede.

– Investerares export av el* överträffar den
samlade utvinningen av vindkraft i Sverige.
ca 30 TWh, Detta medför ingen synnerligen
angelägen samhällsnytta som kan motivera
att äganderätten (Regeringsformen 2:15)
ställs åt sidan. – Vindkraftverk medför att
grannfastigheter förlorar rådigheten över sin
mark om verkets hälso- och säkerhetsrisker inte
kan innehållas på verksägarens område.
Kommunen, dess valda kommunfullmäktige,
måste ha möjligheten, och rätten, att ej tillstyrka
en investering som skulle kränka invånarnas
lagliga rättigheter, deras miljö, hälsa och skydd
som skulle exploaterar kommunens värden utan
en motsvarande vinning.
* att verifieras
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Regeringen tillsatte i oktober 2020 en utredning
– ”Ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av
vindkraft”. Avsikten är att göra processen mer
rättssäker och förutsägbar samt ge förslag på
hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses
på annat sätt. Utredningen ska vara klar senast
30 juni 2021.

Regeringsformen 2:15 är paragrafen som
gäller egendomsskydd och den säger att
ingen ska tvingas avstå sin egendom eller tåla
inskränkning på användning av mark eller
byggnad utom när det krävs för att tillgodose
angelägna allmänna intressen. Den som tvingas
avstå eller drabbas av inskränkningar på sin
egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning
för förlusten. Äganderätten och rådigheten över
sin mark har i detta sammanhang två perspektiv.
Dels att den som i egen regi vill satsa på eller
arrendera ut sin mark för vindkraftsetablering
har rätten att göra det. Det andra perspektivet
är de störningar av alla de slag som en
vindkraftsetablering innebär och som kan anses
inkräkta på äganderätten.
Frågan om ersättning för störningar inom
vindupptagningsområdet blir då central. I
samband med att LRF utarbetade en policy
kring vindkraft togs det fram en modell för hur
berörda markägare kan fördela arrendeintäkt
eller erbjudas delägarskap. Men det kan
finnas störningar och olägenheter både inom
och utanför vindupptagningsområdet som
kan vara oförutsedda eller ha bortsetts ifrån i
miljöprövningsprocessen.

Vindkraft är en av de möjligheter vi har att
minska vårt beroende av fossila energi-källor.
När vindkraftverk etableras måste självklart
kända och verifierade vetenskapliga bevis
för dess påverkan på omgivningen beaktas.
Störningar och inskränkningar för berörda
fastighetsägare ska ersättas till fullo. LRF:s
policy kring vindkraft utarbetades 2013.
Sedan dess har storleken och karaktären på
vindkraftsetableringarna förändrats mycket.
Styrelsen anser att det finns behov av en översyn
av LRF:s vindkraftspolicy. Styrelsen anser inte att
vi ska säga ett generellt nej till vindkraft men att
en översyn, med beaktande av ev. nya fakta samt
nya omständigheter kring etableringsprocessen,
skall leda till aktualiseringsgranskning av
LRFs ställningstaganden till vindkraft i
vindkraftspolicyn. Som ett led i denna översyn
bör också LRFs syn på relaterade frågor såsom
det s.k. kommunala vetot prövas.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att
motionens första yrkande om att verka
för ett bibehållet kommunalt veto anses
besvarat med vad som anförts
att

styrelsen får i uppdrag att formulera en
motion till riksförbundsstämman
rörande att utreda en modell för
uppföljning och ansvarstagande för
faktiska störningar när vindkraftverket
tagits i drift och att motionens andra
yrkande avseende intrång på
äganderätten i övrigt anses besvarad med
vad som anförts

att

motionens tredje yrkande ang.
uppföljning av den fysiska säkerheten
enligt CE-märkningskraven anses
besvarat med vad som anförts

att

styrelsen får i uppdrag att formulera en
motion till riksförbundsstämman om
översyn och uppdatering av LRF:s
policy runt vindkraft och formerna
för det kommunala inflytandet. I
övrigt att motionens fjärde yrkande ang
LRF:s värderingar av ”affären vindkraft”
anses besvarade med vad som anförts.

Styrelsen föreslår därför att LRF utreder en
modell för uppföljning av de faktiska störningar
som uppstår når vindkraftverket tagits i drift
med krav på vindkraftsägaren att ta ansvar för
dessa genom ett ersättningsförfarande.
Vindkraftverk betraktas som roterande maskin
och ska CE-märkas. Bestämmelserna övervakas
av Arbetsmiljöverket som har att utföra
inspektioner av om vindkraftver-ket är säkert
för arbetstagare och allmänhet. I inspektionen
ingår även kontroll av CE-märkningen. Styrelsen
anser inte att LRF ska prioritera resurser för,
eller att det är LRF:s roll att granska hur CEreglerna efterlevs.
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Motion och yttrande 1

Parallellt arbetar Naturvårdsverket och
Energimyndigheten med en strategi för en
hållbar vindkraftsutbyggnad. I det arbetet
finns ett förslag om att vetot kvarstår men
den kommunala tillstyrkan ska bli en grundförutsättning för en ansökan om tillstånd till
vindkraftsverksamhet. LRFs ställningstagande
är i dagsläget att det s.k. kommunala vetot
inte fungerar och att det bör tas bort då en
förstärkning av dito kan riskera en utvidgning
till andra tillståndsprocesser. Enligt styrelsens
uppfattning bör fastlagda kriterier och
möjlighet att överklaga finnas när det gäller
formen för det kommunala inflytandet.

Motion och yttrande 2

Motion 2

Yttrande 2

Bebyggelse på jordbruksmark
Hultsjö-Stockaryd

Styrelsens redovisning:
Hultsjö-Stockaryds lokalavdelning har
inkommit med en motion där de önskar en
rättvisare bedömning mellan enskilt byggande
(bygglov) och byggande som kan påvisa ett
samhällsintresse (detaljplan) när jordbruksmark
påverkas av exploateringen. Regionstyrelsen
delar motionärens åsikt att det idag inte tas
tillräcklig hänsyn till jordbruksmarkens värde
vid större projekt likväl som att det enskilda
byggandet inte bör förhindras på det sätt det
görs idag. Vad marken har använts till har skiftat
genom århundradena och den utveckling som
krävs för en levande landsbygd bör efter rimliga
avvägningar inte hindras.

På senare år har det blivit mycket svårare att få
bygglov på landsbygden utifall jordbruksmark
planeras tas i anspråk. Detta regleras i
miljöbalken där det står att brukningsvärd
jordbruksmark inte skall bebyggas (utom
vid väsentliga samhällsintressen) vilket gör
att kommuner mfl. kan få frisedel medan
bebyggelse av enskilda hus på landsbygden inte
går igenom.
Tack vare Jönköpings kommungrupps gedigna
arbete har Jönköpings kommun skapat
ett strategidokument om att inte bebygga
åkermark, eller egentligen att inte använd
trumfkortet, ”väsentligt samhällsintresse” så
fort kommunen planerar ett område som helt
eller delvis planeras på jordbruksmark vilket är
ett viktigt steg för att bevara jordbruksmarken.
En annan och mycket smart detalj är att
kommunen skall arbeta med kompensatoriska
åtgärder utifall de trots allt beslutar att
jordbruksmarken behöver tas i anspråk. Detta
är en metod som finns i olika varianter i Europa
vilka främjar en positiv samhällsutveckling
samtidigt som jordbruksmarken bevaras. I lagen
är ”brukningsvärd” ett ledord och i det fall en
markägare, likväl som kommun, blir ålagd att
inte minska varken areal eller brukningsvärde
minskar bör byggande vara tillåten. Om det
blir lika spelregler kan en balans skapas där
enskilt byggande är förhållandevis enkla att
kompensera medan ett större projekt blir klart
svårare (men inte omöjligt) att genomföra.
Detta skapar därför en ekonomisk styrmodell
där exploatören redan tidigt i processen måste
värdesätta jordbruksmarken på ett helt nytt
sätt och klart oftare kommer vi troligen att se
exploatering på annan mark.

Brukningsvärd jordbruksmark får enligt
miljöbalken endast tas i anspråk för bebyggelse
om det behövs för att tillgodose väsentliga
allmänna samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk. Bestämmelsen finns i miljöbalkens 3
kap 4 §.
Den jordbruksmark som finns idag naggas
oåterkalleligt i kanterna av bebyggelse och
annan infrastruktur. Vi behöver därför
tillsammans värna, och vara försiktiga, när det
handlar om att exploatera odlingsbar mark
framöver. Vår Livsmedelsstrategi kan inte bli
verklighet om vår viktigaste produktionsresurs –
jordbruksmarken – försvinner.
Men stora ytor odlingsbar mark växer också
igen eller omvandlas till skog därför att vi inte
kan skapa en attraktiv och levande landsbygd
i vissa delar av landet. Denna fråga är givetvis
mångfacetterad men att enskilt byggande på
landsbygden hindras bidrar till den negativa
utvecklingen. En levande landsbygd är mycket
viktigt för ett hållbart samhälle.
Landsbygden har möjlighet att vara hem
åt fler, här finns många unika platser som
skapar välbefinnande, och det är också
mycket viktigt för landsbygdsboende att fler
människor bosätter sig på landsbygd för att
viktig samhällsservice ska fortleva och helst
utvecklas. Felaktig placering kan dock förstöra
brukningsvärdet av en åkermark varför det
är viktigt att likt motionären tala om både
kompensation i areal och brukningsvärde.

Vi yrkar:
att
LRF arbetar för en lagändring där
den enda möjligheten till exploatering
av jordbruksmark är om det utförs en
nyodling så att areal och brukningsvärde
inte minskar i området
att

vara drivande i utvecklingen i ett system
där åtgärder för miljönytta kan överföras
till annan aktör som planerar en
åverkan
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Ett krav på kompensation kommer också att
kunna leda till att balansen mellan större och
mindre exploateringar kan bli mer rättvis, då
mer yttäckande exploateringar blir svårare att
kompensera jämfört med enskilda bygglov som
ofta lättare kan passas in i jordbrukslandskapet.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att
yrka bifall till motionens att-satser
att

Frågan har varit aktuell under lång tid och
2019 inkom en motion från Jämtland på delvis
samma tema. Där gavs Riksförbundsstyrelsen
i uppdrag – ”att utreda vilka förändringar
som behövs i miljöbalkens bestämmelser till
skydd för brukningsvärd jordbruksmark eller
i andra regelverk för att åstadkomma ett för
markägare och företag ändamålsenligt skydd
av jordbruksmarken och arbeta för att dessa
genomförs”.
I Riksförbundsstyrelsens svar går att läsa:
Styrelsen kan konstatera att bestämmelserna
i miljöbalken om skydd av brukningsvärd
jordbruksmark inte tillämpas på det sätt som
medlemmarna förväntar sig. LRF har länge varit
kritiskt till att många av landets kommuner inte
i tillräcklig grad tar hänsyn till jordbruksmarken
i sin planering.
På senare tid har även Mark- och
miljööverdomstolens praxis lett till en
tillämpning som inte är önskvärd. Domstolen
har i flera fall slagit fast att brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för större
etableringar, då dessa av domstolen ofta
anses tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Däremot har markägares planer på att till
exempel bygga ett generationsboende hindrats
av domstolen med hänvisning till regeln i 3
kap 4 § miljöbalken. Styrelsen menar att en
sådan utveckling är oacceptabel. Byggnationer
som markägaren vill genomföra är ofta
en förutsättning för att verksamheten på
fastigheten ska kunna fortsätta och utvecklas.
Regionstyrelsen anser att ett krav på kompensation vid exploatering av jordbruksmark
förväntas kunna leda till en god hushållning
av jordbruksmark där produktionsförmågan
och andra ekosystemtjänster inte minskar.

15

regionstyrelsen får i uppdrag att skriva
en motion till riksförbundsstämman i
linje med motionens intentioner

Motion och yttrande 2

Miljöbalken talar om en hierarki för att
minimera skadeverkningar av en exploatering
1) undvika exploatering, 2) minimera
exploatering och 3) kompensera exploatering.
Samhällsviktigt byggande som kan anföras av
Trafikverk, regioner, kommuner mfl. är givetvis
viktiga för en regional/nationell utveckling
men dess påverkan på naturmiljön har belysts
i utredning SOU2017:34 Betänkande av
Utredningen om ekologisk kompensation.
Denna visar på en möjlighet likt motionärens
förslag där det talas om kompensationspooler
– där någon kan sälja miljönytta till
annan aktör ”Införa försöksverksamhet
av kompensationspooler, som förmedlar
värdeskapande insatser för biologisk mångfald
och ekosystemtjänster”.

Motion 3 & 4

Motion 3
Samarbete för att minska
viltskador
Sydvästen

Motion 4
Viltrika marker eller mat på
bordet?
Landsbrobygden

Om man läser den nationella livsmedelsstrategin så står det klart och tydligt att vi ska
öka livsmedelsproduktionen, skapa tillväxt
och sysselsättning samt sårbarheten i svenska
livsmedelskedjan ska minska.

Viltskadorna förorsakar årligen förluster för
jord- och skogsbruket i miljardklassen. Olika
arter av vilt är en naturlig del av den svenska
faunan och ska fortsättningsvis vara så. Dock
måste det vara möjligt att driva ett lönsamt
jord- och skogsbruk även i trakter med stora
viltstammar. Till grund för problematiken
med skador orsakade av vilt ligger framförallt
bristfälligt förvaltade viltstammar och
kunskapsbrist om de olika viltslagen. För
skogsbruket har de senaste decenniernas
ensidiga trädslagsval, där framförallt gran har
planterats, i samband med att viltstammarna
inte har anpassats till fodertillgången
inneburit stora betesskador. För lantbruket
har särskilt vildsvinen, men även dovviltet,
blivit ett stort problem. Vildsvinsstammen
har ökat explosionsartat och orsakar massiva
skador på växande gröda. I skogsbygderna där
vall ofta odlas och förutsättningarna för att
bedriva växtodling inte är lika gynnsamma, får
vildsvinens och dovviltets framfart förödande
konsekvenser.

Med dessa riktlinjer satta av vår regering så
inser vi också att vi behöver stöttning och hjälp
för att kunna tillsammans nå dessa linjer. Vi är
övertygade att väldigt många lantbrukare vill
satsa och producera mer livsmedel och även bli
mer klimatsmarta, MEN det finns i dagsläget ett
flertal saker som gör att det inte känns som det
finns någon mening att satsa mer i vissa bygder.
Vi har oerhört stora stammar av vilt på olika håll
i länet, med bla Vildsvin, hjort och älg. Med för
stor population av dessa viltslag kan satsningen
av ett framgångsrikt lantbruksföretag ta stopp.
Skador!
Vildsvin bökar och äter upp vår gröda.
Hjorten äter stora mängder på våra fält, går
även på skogen.

För att minska skadorna i skogsbruket krävs att
viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att
balans mellan foderproduktion och antal vilt
uppnås. För lantbrukets del är det framförallt
ett högre jakttryck som krävs för att minska
vildsvinsstammen och dovviltsstammen och
därigenom de skador som de orsakar. Det kan
således konstateras att samarbete kommer
att krävas mellan skogs- och lantbrukare och
jägare för att hantera problematiken. Därtill
är många av LRF:s medlemmar såväl lant- eller
skogsbrukare som jägare och har således insikt
och intresse inom båda områdena.

Älgen hindrar oss att plantera tall.
Vi har i vetlanda kommun gjort skördebortfallberäkningar gjorda av opartiska personer då
detta har visat att gris och hjort orsakar skador
på grödor och åkermark som uppnår till
3-4000kr / ha.
DETTA ÄR OHÅLLBART!
Vi yrkar:
att
LRF ska använda sig av dessa
utvärderingar vi gjort och visa regering
vad det kostar att ha sådana viltstammar

Vi yrkar:
att
LRF ska verka för samarbete med
jägarsammanslutningar för att minska
viltets skadeverkningar
att

LRF fortsättningsvis och i högre
utsträckning ska sprida information om
viltets skadeverkningar

att

LRF ska verka för en modernare
jaktlagstiftning som baseras på aktuell
kunskap om viltförvaltning och
överensstämmer med viltstammarnas 		
utveckling

att

motionen skickas vidare till
riksförbundsstämman.
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att

LRF ska få regeringen att inse att vi ska
ha ersättning för saboterad mark som
görs av vilt

att

LRF ska jobba med att tillåta jakt från
motorfordon i samband med skyddsjakt
på hjort och gris.

att

LRF ska jobba med att markägare och
jägare måste ta mer ansvar för högt
vilttryck så det jagas mer.

att

Motionen sänds vidare till
riksförbundsstämman.

Styrelsens redovisning:
Styrelsen delar motionärernas syn på
viltskador och i stort sätt hela vårt län ser vi
en kraftig ökning av olika viltstammar. Dessa
påverkar jordbruket negativt och minskar våra
förutsättningar att producera livsmedel och
hålla landskapet öppet.
Viltmotionerna på både region- och
riksstämma har fått ett stort fokus och många
motioner har blivit positivt besvarade, med
andra ord mycket påverkansarbete pågår
både regionalt och nationellt. Under 2020
antog LRF en Handlingsplan för viltskador
där påverkansarbete genomförs på såväl
Regeringen, Naturvårdverket, Skogsstyrelsen
och Statens jordbruksverk. Regionalt har
LRF haft dialog med Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket. Några av punkterna är de som
motionären åsyftar.
Tillsätt en ny jaktlagsutredning. En pågående
process att få en ny jaktlagsutredning som LRF
jobbat med i flera år men ännu ser vi ingen
förändring.
Reglera utfodringen av vilt. För stora stammar ska
inte gynnas. LRF har 25 januari 2021 lämnat
förslag till ändringar av jaktlagen (1987:259)
och jaktförordningen (1987:905) som gör det
möjligt att meddela förbud mot och villkor för
utfodring av vilt.
Tillåt drönare med kamera och fordon vid jakt på
vildsvin så att jakten blir mer effektiv. LRF har gjort
en framställan till regeringen i juni 2019 men
ännu inget svar från regeringen men kraven
finns med i vår handlingsplan
Tilllåt skyddsjakt på vildsvin på hela den fastighet
som har skador, slopa den generella fredningen av
vildsvinssuggor som åtföljs av smågris. LRF har
lämnat förslag i yttrande till Naturvårdverket
i översynen av jakttider som regleras i
jaktförordningen som varit ute på remiss.
Troligen kommer beslut innan jaktåret 2021.
Översynen omfattar bland annat följande
jakttider:
- Jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på
enskilds initiativ och licensjakt
- Tid på dygnet olika viltslag får jagas samt
- Tider för hundanvändning vid jakt och
jaktträning med hund.
Ändra reglerna för fångst av vildsvin så att även
vuxna vildsvin får fångas. LRF har haft möten
med handläggare på Naturvårdsverket.
Samordna jakttiderna så att fler viltarter kan jagas
under samma tider. LRF har i yttrandet till
Naturvårdsverket tagit upp detta (Se ovan)

Tillåt hjälpmedel som rörlig belysning och
mörkerriktmedel för fler arter än vildsvin, t ex
hjortdjuren. Det finns möjlighet att söka dispens
för användning mörkersikte för annat vilt än
vildsvin genom Länsstyrelsen.
Ge jägare möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till
konsument. Livsmedelsverkets förslag utreds och
LRF har svarat på remiss (jan 2021) om regler
för att sälja vildsvinskött.
Ta fram toleransnivåer och beräkningsverktyg för
viltskador i jordbruk. LRF ska ta fram underlag för
toleransnivåer för skador ett beräkningsverktyg
hur man kan beräkna skador på fastighetsnivå.
Beräknas vara klart under 2021.
Subvention av trikintest. I budgeten för 2021
satsar regeringen 20 miljoner kronor årligen för
trikintest. Fram till 2025 bir det en satsning på
100 miljoner kronor. Denna fråga har LRF drivit
i flera år.
Dovhjort. LRF Jönköpings län har under 2020
genomfört en enkät om dovhjortens etablering i
länet och en beräkning av dovhjortskador på en
fastighet i länet.
Vildsvin. LRF Jönköpings län har tillsammans
med Länsstyrelsen och markägare genomfört
en beräkning av vildsvinsskador på fastighetnivå,
(Vetlandaprojektet). Dessa beräkningar ska
användas för att visa myndigheter, markägare,
arrendatorer och jägare viltskadekostnader på
fastighetsnivå.
Regionstyrelsen kommer att fortsätta
påverkansarbetet för att påvisa vilka kostnader
viltskadorna orsakar på åker och skog.
Regionstyrelsen ser att det saknas ekonomiska
resurser för att möta upp de mål som finns i
framförallt vildsvinsförvaltningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att
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regionstyrelsen får i uppdrag att skriva
en motion till riksförbundsstämman vars
syfte ska vara att påtala för regeringen
och/Landsbygdsminister att det saknas
ekonomiska resurser för att nå de mål
som finns i den nationella förvaltningsplanen för vildsvin, både på regional och
nationell nivå

Motion och yttrande 3 & 4

Yttrande 3 & 4

Motion 5

Yttrande 5

Statens vilt - statens ansvar?
Landsbrobygden

Styrelsens redovisning:
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning
om att rovdjursavvisande stängsel ska
bekostas fullt ut av staten. År 2013 antog
riksförbundsstyrelsen en rovdjurspolicy där det
bland annat framgår att ”de stora rovdjuren
hör historiskt till Sveriges fauna, men deras
ökning och spridning över större områden är
ett resultat av politiska beslut. Därför är LRFs
uppfattning att rovdjursförekomst som leder till
skada och skaderisk inte kan anses som normal
affärsrisk och att de kostnader som skador och
förebyggande av skador medför, fullt ut ska
bekostas av staten.”

Motion och yttrande 5

Det senaste året har vi fått allt fler rapporter om
vargattacker på tamdjur i länet.
Som djurägare är jag skyldig att hålla stängsel
som håller mina djur i hagen.
Då Varg tillsammans med bla Lo och Björn
tillhör statens vilt vore det rimligt att staten tar
fullt ansvar för att hålla sina djur därifrån.
Man kan idag få ersättning för rovdjursavvisande
stängsel men detta stöd täcker inte hela
kostnaden.
Vi yrkar:
att
Lrf ska arbeta för att staten tar hela
kostnaden för rovdjursavvisande stängsel
i område där varg observerats
att

Lrf ska arbeta för att skyddsjakt per
automatik ska tillåtas vid konstaterad
attack på tamdjur av varg och lo

att

Motionen skickas vidare till riksstämman

Vidare är LRF ”helt emot att andra medel
än viltskadeanslaget används för bidrag till
rovdjursavvisande stängsel. Kostnaden för
alla skador och alla skadeförebyggande
åtgärder ska således tas från viltskadeanslaget.
Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig,
förutsägbar och rimlig för den enskilda.”
Bidrag för att sätta upp rovdjursavvisande
stängsel finansieras idag både genom
Landsbygdsprogrammet (LBP) och genom
viltskadeanslaget via länsstyrelserna. LRF
har länge arbetat i enlighet med vår
rovdjurspolicy för att LBP inte ska användas i
rovdjursförvaltningen. Vi har nu fått uppgifter
om att rovdjursavvisande stängsel troligtvis inte
kommer att finansieras med pengar från LBP
från och med 2023, men det har ännu inte
fattats något beslut.
När det gäller finansieringen genom
viltskadeanslaget så har stöd tidigare fått lämnas
med högst 80 procent av de stödberättigande
kostnaderna för bland annat rovdjursavvisande stängsel. Regeringen har dock upphävt
bestämmelsen som begränsar stödet till 80
procent från och med 1 mars 2021. Det
innebär att från och med 1 mars 2021 lämnas
stöd med 100 procent av de stödberättigande
kostnaderna.
Regionstyrelsen instämmer också i att det
behövs en effektivare hantering av beslut om
skyddsjakt. Rovdjurspolitiken påverkas dock av
Sveriges internationella åtaganden som utgör
ramen för de åtgärder som genomförs inom
rovdjursförvaltningen. Till exempel måste
förvaltningen förhålla sig till EU:s art- och
habitatdirektiv. I direktivet är vargen listad i
bilaga 4 vilket innebär att den är strikt skyddad.
Direktivet ger möjlighet till undantag från
kravet på strikt skydd under vissa förutsättningar,
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Den senaste utvecklingen av vargförekomst i
vårt län riskerar att få en alltför stor påverkan
på de gröna näringarna. Konsekvenserna
av att det har bildats ett vargrevir i det
nordvästra hörnet av länet kan bli påtagliga
och påverka möjligheterna att till exempel öka
livsmedelsproduktionen.

Det finns dock ingen definition av allvarlig
skada, och det finns ett större utrymme
för tillämpningen av regelverket än vad
länsstyrelsen gör idag. Under 2021 är viltskador ett prioriterat område inom LRF vilket
innebär att mer resurser knyts till det arbetet.
Ett av målen för det prioriterade arbetet är att
genomföra en genomlysning av skyddsjakt på
stora rovdjur både nationellt och länsvis, för att
få till en ändring av tillämpningen.

att

År 2013 antog riksdagen propositionen
2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik där det
anges att Sverige ska uppnå och bibehålla en
gynnsam bevarandestatus för rovstammarna
samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt
försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.
I rovdjursförvaltningen tas alltför stor
hänsyn till upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus utan att säkerställa att
tamdjurshållningen inte försvåras.
Styrelsen föreslår stämman besluta:

Utöver skyddsjakt som beslutas av länsstyrelsen
finns det som kallas för skyddsjakt på enskilds
initiativ. Enligt 28 § jaktförordningen får, om
något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo
angriper tamdjur eller om det finns skälig
anledning att befara ett sådant angrepp,
åtgärder vidtas för att skrämma bort eller döda
rovdjuret. Bestämmelsen innebär att om det inte
går att skrämma bort rovdjuret eller på annat
lämpligt sätt avvärja ett angrepp, får till exempel
varg eller lo dödas av ett tamdjurs ägare eller
vårdare för att skydda tamdjuret
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret
eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp
är omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara
ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker
i omedelbar anslutning till att rovdjuret har
angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat
område avsett för skötsel av tamdjuret och det
finns skälig anledning att befara ett angrepp där.
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regionstyrelsen får i uppdrag att skriva
en motion till riksförbundsstämman
vars syfte ska vara att arbeta för att
rovdjursförvaltningen ska säkerställa att
tamdjurshållning inte påtagligt
försvåras och att socioekonomisk
hänsyn tas i enlighet med riksdagens
antagna proposition 2012/13:191.

Motion och yttrande 5

och skyddsjakt är ett sådant undantag. För att
skyddsjakt ska kunna beviljas krävs det dock
att en rad förutsättningar är uppfyllda. Beslut
om skyddsjakt får meddelas för att till exempel
förhindra allvarlig skada på boskap, om det
inte finns någon annan lämplig lösning och
det inte försvårar upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde. Sammantaget
innebär det att innan länsstyrelsen fattar beslut
om skyddsjakt måste den ta ställning till om
det är sannolikt att en allvarlig skada kommer
att uppstå eller förvärras, om skyddsjakten
försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus och om det finns en annan
lämplig lösning. Att det krävs att skadan är
allvarlig innebär en tröskel som inte medger att
skyddsjakt automatiskt kan beviljas så fort ett
angrepp har konstaterats. Detsamma gäller för
lo.

Motion och yttrande 6

Motion 6

Yttrande 6

Presstöd
Landsbrobygden

Styrelsens redovisning:
Landsbrobygdens lokalavdelning har inkommit
med en motion där de önskar att LRF:s
affärstidning ATL inte ska få ta emot presstöd.
Motionären anser att ett mottagande av
presstöd hindrar tidningen från att vara en helt
oberoende affärstidning. Motionären anser
även att ett mottagande av presstöd hindrar
tidningen från att skriva obekväma sanningar
och att ett presstöd medverkar till att tidningens
innehåll styrs av politiker.

LRF:s affärstidning ATL är inte fri att skriva om
saker som kan vara obekväma sanningar som
media kan vara heliga tår som inte får stampas
på. För att vara fri att skriva om allt ska inte
ATL ansöka om presstöd för då ingår man i den
media som styrs av våra politiker. Och är inte fri
att skriva om obekväma sanningar som ex.

Vi delar motionärens uppfattning om att
det är viktigt att ATL även i fortsättningen
ges förutsättningar att verka som en fri och
oberoende tidning. Det gröna näringslivet
gagnas av en fri och oberoende branschpress.
Det finns två olika ekonomiska statliga stöd som
nyhetsmedier kan söka, presstöd och mediestöd.

Politiker ska fatta beslut om en
höghastighetsjärnväg under mandatperioden,
Det finns en majoritet i Sveriges riksdag som
påstår att det inte går att bygga längsmed gamla
stambanan som anses vara alldeles för krokig,
som är en ren lögn, i Spanien bygger man
höghastighetsjärnväg genom bergskedjor som
kör i 330 km/t, där man har separat chassit från
kupén.

Syftet med dessa stöd är att främja en mångfald
av nyhetsmedier på lokal såväl som nationell
nivå. Stöden syftar också till att stärka närvaron
av medier även i svagt bevakade områden i
landet. Beslut om vilka medier som tilldelas
stöden fattas av mediestödsnämnden.

Sveriges alla vindkraftverk vars vingar har
en beräknad livslängd på 12-15 år, ägarna
till vindkraften kan avsätta 300 000kr för
nedmontering , den summan är alldeles för
låg. Nedmontering tros ligga på 5-6 miljoner kr,
som borde ligga deponerade på ex länsstyrelsen
som antingen deponeras innan byggstart eller
tars ut en avgift per producerad kWh. Görs inte
detta kan våran natur bli ett stort skrotupplag
om vindkraftsbolagen är utlandsägda eller går i
konkurs.

2019 ansökte LRF Media, för ATLs räkning, för
första gången om statligt driftstöd som är en
form av presstöd och syftar till att täcka delar av
kostnaderna för att driva en tidning, som tryck,
distribution och teknisk utveckling.
Det finns ett tydligt regelverk kopplat till stödet.
Bland annat finns krav på utgivningstakt, antal
prenumeranter, täckningsgrad och stödet får
dessutom bara täcka en viss andel av tidningens
kostnader. Det finns inget i regelverket som på
något sätt styr eller reglerar innehållet – tvärt
om syftar stödet till att bevara en bred flora av
tidningar och nyhetsmedier.

Vi yrkar:
att
ATL inte ska ta emot presstöd för att
kunna var en helt oberoende 		
affärstidning
att

motionen skickas vidare till
riksförbundsstämman

Det är många tidningar som får ta del av det
statliga stödet, ett 50-tal lokal- regional- och
nationella nyhetstidningar, som exempelvis
Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och
Nerikes Allehanda. Det sker just nu stora
förändringar i läsar- och annonsörsvanor
samtidigt som den pågående digitaliseringen av
hela vårt samhälle också utmanar medieaffären.
Att ta del av det statliga stödet är ett steg i
den pågående omställningen som även är
ekonomiskt kostsam.
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Ur det perspektivet är möjligheten att ta del av
presstöd snarare en möjliggörare för fortsatt fri
och oberoende journalistik i ATL än ett hot mot
detsamma.

Motion och yttrande 6

Regionsstyrelsen anser att LRF:s affärstidning
ATL fortsatt ska kunna ha möjlighet att ta emot
presstöd för att kunna leverera oberoende
journalistik inom de agrara näringarna samt
vara konkurrenskraftiga i den pågående
digitaliseringen.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att
motionen anses besvarad med vad
regionstyrelsen anfört.
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Motion och yttrande 7

Motion 7

Yttrande 7

Utöka och förenkla
plastinsamlingen
Voxtorp-Gällaryd

Styrelsens redovisning:
Det har kommit in en motion från VoxtorpGällaryds LRF avdelning som berör dagens
insamling av plast genom Svepretur (Svensk
Ensilageplast Retur är en ideell branschförening
för tillverkare, importörer och återförsäljare
av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie)
LRF är en av den här branschföreningens
medlemmar. Motionären har beskrivit en
önskan om att Svepreturs återvinningssystem
ska innefatta mer av de plaster vi hanterar
i lantbruket. Dels för att mer plast ska
materialåtervinnas, men också för att det ska
underlätta för lantbrukaren att kunna lämna
och bli av med mer plastförpackningar vid
samma tillfälle. I dagsläget ingår t ex vissa
dunkar och säckar men långt ifrån alla.

LRF är sedan grundandet av Svepretur en
av dess medlemmar. Svepretur hanterar
idag lantbrukets system för återvinning av
ex ensilageplast och storsäck. Insamlingen
har tjänat oss lantbrukare bra men vi skulle
kunna öka bondenyttan ytterligare. Idag
omfattas exempelvis växtskyddsmedelsdunkar
av insamlingen men det gör inte
diskmedelsdunkar. Storsäckar för gödning
omfattas men inte storsäck för exempelvis
torv. Därmed krävs det att vi själva hanteras
nyss nämnda plast och oftast skickas den för
förbränning vilket inte är den bästa åtgärden.

Regionstyrelsen delar motionärens åsikt att
plaståtervinning är en viktig hållbarhetsfråga,
och att ökningen av återvinning är önskvärd.
Det är även en miljöfråga på den egna gården
vart man ska lämna sitt plastavfall.

Vi yrkar:
att
LRF aktivt arbetar för att Svepretur
utökar plastinsamlingen så att den
omfattar all plast som hanteras inom
lantbruket
att

Enligt Svepretur har insamlingen av plast ökat
rejält de senaste åren, men det finns fortfarande
en potential att öka mängden. Ensilageplasten
är enskilt den största insamlade produkten.

motionen skickas till
riksförbundsstämman

Informationen på Svepreturs hemsida om vad
som får lämnas till återvinning, är tydlig, och
borde inte vålla den lantbrukare som vill lämna
sin plast på rätt sätt några problem. Den plast
som idag ingår i återvinningssystemet är belagd
med en återvinningsavgift vid försäljningen
som finansierar återvinningen. Det är endast
den plast som belagts med avgiften som får
lämnas. Men det lämnas ändå mycket plast som
inte ingår i retursystemet, som tyvärr belastar
Svepreturs ekonomi negativt.
För att ytterligare underlätta för lantbrukaren
att göra sig av med gårdens plast införs nu
även hämtning på gården som ett alternativ.
Sorteringen av plasten är densamma som vid
en insamlingsplats och kommer att för den som
så önskar innebära en avgift förutom den avgift
man lagt vid inköpet för att plasten ska kunna
tas om hand.
Att som motionären vill att alla ska få lämna
fler plastförpackningar av olika slag innebär
att fler tillverkare måste anslutas till systemet.
Av de plaster som inte ingår idag, finns det
otroligt många, små, lokala tillverkare. Att
särhålla vilka tillverkare som ingår i systemet
och vilka som inte gör det och vilka produkter
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Motion och yttrande 7

som därmed får lämnas eller inte, kräver mycket
tid och stora resurser för mottagaren. I våra
kontakter med Svepretur framkommer att den
här tiden inte finns, utan att kostnaden ökar för
hanteringen, vilket kommer att leda till högre
återvinningsavgift på de produkter som finns
anslutna i systemet för våra lantbrukare. Detta
motverkar alltså miljönyttan med insamlingen.
Och även ambitionen att välja rätt produkt på
grund av priset.
För att få en långsiktighet i ökad
plaståtervinning krävs att lantbrukarna gör
aktiva val av vilken plast som används. Samt
att kunskapen om återvinningsmöjligheten
ökar. De lantbrukare som inte köper in sin
plast själva, utan köper tjänster som innefattar
emballage, kan ha svårt att veta vilken typ av
plast de köper. Enskilda lantbrukare kan genom
sina inköp påverka anslutningen till Svepretur.
Dels genom att välja andra leverantörer eller
ställa krav på att de emballage man köper in
ingår i retursystemet. Tyvärr finns i dagsläget
inte alltid ett alternativ även om man skulle
velat valt det. En ökad kunskap och vilja att
återvinna material både hos tillverkare och
köpare är en förutsättning för att i framtiden
öka materialåtervinningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att
regionstyrelsen får i uppdrag att höja
kunskapen om retursystemet hos
lantbrukare i regionen, med syfte att öka
mängden återvunnen plast
att

regionstyrelsen får i uppdrag att utforma
en motion till riksförbundsstämman där
LRF skall lägga in i Hållbarhetskampanjen, hur viktigt det är att välja
plast som ingår i ett återvinningssystem
där så är möjligt

att

motionen för övrigt anses besvarad med
vad regionstyrelsen har anfört
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Verksamhet med SV
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är LRFs studieförbund. LRF är en av
grundorganisationerna i SV. LRF och SV samarbetar bland annat kring
ledar- och föreningsutveckling, folkbildning och opinionsbildning.
SV erbjuder studiematerial och studiecirklar, kurser och hjälp för
att genomföra arrangemang som utvecklar LRFs medlemmar och
förtroendevalda.
Allt material hittar du på: www.sv.se/lrf
Dessutom har du som LRF-medlem 10 procent rabatt på kursavgiften på
SV:s kursutbud.
Kontaktuppgifter till SV där du bor finns på:
www.sv.se/avdelningar

Ge en gåva till We Effect!
Sveriges bönder ger stöd till hundratusentals bondekollegor
i världen genom LRFs medlemskap i We Effect.
Du kan bidra på två olika sätt:
Swisha din gåva till 123 621
56 36 Ange LRF Jönköpings län
i meddelanderaden.
Eller använd QR-koden som
finns i appen för Swish för
att scanna in din gåva. LRF
Jönköpings läns QR-kod är här
till höger
Du väljer summan själv.
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