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Sofia Karlsson, ordförande
Filmen ”Tillsammans” visas.
Visst är det svårt att förbli helt oberörd när man sett den här filmen. Jag tycker den på ett så
fint sätt förmedlar den stolthet vi som jobbar inom jord skog och trädgård känner. Jag tror att
vi alla behöver bli bättre på att förmedla den känslan. Vi jobbar trots allt med det bästa som
finns och sitter på lösningen till många av framtidens utmaningar gällande miljö, arbete och
hälsa.
Varmt välkomna till LRF Västra Götalands stämma!
Sofia Karlsson heter jag och jag vill börja med att säga ett stort tack för att jag har fått leda
LRF Västra Götaland under det här året. Det har varit fantastiskt roligt och utvecklande. Ett
uppdrag jag känner stor stolthet över.
Det har hänt mycket under året som varit. Vattendirektivet och remissen på förslag till åtgärdsplaner, småskalig vattenkraft, försenade EU-stödutbetalningar, regionens beslut om att
lägga ner tre naturbruksgymnasier samt en total oklarhet om vad som händer med vuxenutbildningen i VG, elledningar samt en mycket jobbig situation för många av våra mjölkföretagare. Detta var bara ett litet axplock av frågorna vi hanterat. Många av de här frågorna
kommer vi tillbaka till under motionshanteringen.
När landshövdingen bad om 10 regelförenklingsförslag som han skulle kunna driva hela
vägen in i riksdagen var gensvaret enormt. Tillsammans tog vi fram inte mindre än 153 förslag! Dessa blev 10 stycken som vi överlämnade till länsledningen den 10 november förra
året. I fredags fick vi äntligen svar, kanske inte det svar vi väntade oss, men nu utvärderar vi
det gärna med era kommentarer som inspel. Vi kommer lägga upp det på vår FB sida, ni kan
läsa det i veckobrevet samt på vår sida på nätet.
Jag tänkte istället fokusera på vad vi vill framåt
Idag är det ju inte bara LRF Västra Götalands stämma utan även Internationella Skogsdagen
vilket är ett mycket passande sammanträffande då vi i år bestämt oss för att ha lite extra fokus
på skogsfrågorna.
Skogen är viktig för oss som företagare, men även för samhället som helhet för att vi skall
klara av klimatförändringarna i framtiden. Ett bra exempel på skogens betydelse är att vid
klimatmötet i Paris COP21 ansåg man skogen som en förutsättning för att nå de klimatmål
som man kom överens om där.
Ett annat exempel är att nu när miljömålsberedningen den 9 mars presenterade en blocköverskridande överenskommelse om hur vi skall minska klimatutsläppen med 85 % till 2045 i
jämförelse med 1990 utpekas jord- och skogsbruket som viktiga verktyg för att nå målen. Det
konstateras att det krävs en ökad jord- och skogsproduktion samt att vi behöver bli mer
resurseffektiva.

Båda är exempel på att skogen idag ses som en förnybar resurs i omställningen till ett biobaserat samhälle.
Att vi som företagare får fortsätta att bruka skogen med frihet under ansvar är något som LRF
jobbar hårt för. Vi ser en rad utmaningar där företagsekonomi och äganderätt skall vägas mot
ekologiska, sociala och kulturella viljor, men också möjligheter så klart.
I den svenska skogspolitiken är miljö och produktionsmål jämställda. Våra duktiga och ambitiösa skogsägare har anpassat sig och vi har idag ett högre virkesförråd i våra skogar än
någonsin tidigare.
Men ibland kantrar det över åt ett håll.
Vi har därför ett förslag på uttalande i form ar ett öppet brev till Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen.
För att alla skall få möjlighet att läsa texten i sin helhet så finns den kopierad utanför salen
och vi tar upp det i eftermiddag. Den handlar om:
1990 insåg dåvarande Skogsvårdsstyrelse att de behövde kunna hålla reda på de skogsbiotoper som var biologiskt värdefulla för att kunna prioritera så att skyddsinsatser gjordes på
rätt ställen. Ett system som idag fortfarande 25 år senare används. Systemet har dock ett problem. Det läggs hela tiden till nya områden, men inga tas bort och det finns ingen gräns för
hur många områden det skulle kunna bli. Företrädare för Skogsstyrelsen hörs uttala sig:
”Målet är att nyckelbiotoper ska undantas från skogsbruk” trots att påståendet saknar täckning
i lag. En nyckelbiotop medför rättsverkan men trots det saknas rätt att överklaga.
Syftet att fungera som prioriteringsunderlag har helt upphört att fungera. Vi anser därför att
Skogsstyrelsen omedelbart ersätter det nuvarande nyckelbiotopssystemet med ett nytt. Ett
system där samhällets skyddsambitioner relateras till de arealer där brukandet försvåras för
skogsägaren, det nya systemet måste dessutom vara rättssäkert.
I LRF Västra Götaland kommer vi under 2016 jobba för att skapa förutsättningar för att skapa
ett Forsknings- och Utvecklingscenter med fokus på hållbart skogsbrukande här i regionen
med ambitionen att starta upp 2017.
Vi fortsätter jobba för att få viltstammar i balans med fodertillgång med utgångspunkten att
markägarna skall kunna bedriva lönsammast möjliga produktion utan påverkan av obalanserade viltstammar.
Vi anser att KOMET skall vara det enda arbetssätt som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen använder i sitt arbete med områdesskydd.
Vi vill se en ökad dikning i skogarna och kommer jobba för det.
Vi hoppas kunna öka kunskapsnivån hos våra medlemmar genom att i samarbete med andra
erbjuda seminarier, studiecirklar och andra typer av utbildningar.
Allt detta tillsammans hoppas vi skall leda till ökad hållbar produktion i skogen och därmed
lönsamhet i våra medlemmars företag.

Den styrelse som idag väljs av er skall i början av maj åka till Bryssel för att lära sig mer om
hur beslutsvägarna ser ut i EU. En stor del av vårt dagliga arbete på våra gårdar styrs av beslut
som fattas där. Vi tror därför att det är bra att få en större förståelse hur det går till samt träffa
de som formar den lagstiftning och regler vi har att rätta oss efter. Vi skall dessutom passa på
att träffa Thomas Magnusson, nyvald president i COGECA, föreningen där de kooperativa
företagen i EU är medlemmar. Vi tror också att resan är ett bra sätt att lära känna varandra och
därmed kunna arbeta effektivare framöver.
På förra årets stämma pratade jag mycket om hur starka vi är tillsammans när vi utnyttjar hela
kraften i vår organisation. Jag tror ännu mer på det idag och ser att det är i de frågor som vi
använt allas kompetens och engagemang som vi nått långt under året som gått. Ett bra exempel på när vi tillsammans uträttat så mycket mer än vad varje enskild kan göra ensam är
vattenfrågorna. Min ambition är att vi skall fortsätta arbetssättet även under detta år.
Jag har sett fram emot denna dagen. Det är alltid roligt att träffa så många medlemmar, men
framför allt är det idag vi skall diskutera och bestämma vad LRF skall jobba med framåt. Det
är idag vi är med och formar framtiden. Med gemensamma klokskaper och konstruktiva förslag satsar vi på ett tydligare och starkare LRF med stolta medlemmar med lönsamma företag.
Jag förklarar härmed stämman för öppnad.

