Verksamhetsberättelse 2013
LRF:s kommungrupp i Kungälv
Under 2013 har styrelsen bestått av Johannes Löndahl (ordförande), Robert
Larsson (vice ordförande), Martin Gustavsson (sekreterare), Arne Larsson,
Benny Olsson, Dan Henriksson, Daniel Eliasson, Ingemar Höckerfors, LarsOlof Thorsson, Rikard Oscarsson och Ulf Karmark. Styrelsen har haft fem
protokollförda möten och speciellt arbetat med följande ärenden:

Vattenskyddsområde för Göta älv
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tagit fram ett utkast till
förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Göta älv, från
Vänersborgsviken till Alelyckan. Förslaget till skyddsföreskrifter innehåller
ﬂera punkter som påverkar lantbruket, bl.a. att betesdjur ej ska få hållas
inom primär skyddszon längs älvens huvudfåra utan tillstånd. Dessutom har
det lagts förslag om att inrätta ett område av riksintresse för dricksvattenförsörjning till Göteborgs Stad. Det sistnämnda förslaget har dock inte fått
något stöd från Kungälvs kommun.
Representanter för kommungruppen har haft möten med ansvarig tjänsteman vid Kungälvs kommun och ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet. Man har även framträtt i media. Kommungruppen har vid två tillfällen
skickat skrivelser till Kungälvs kommun, men valt att inte göra någon egen
skrivelse till GR eftersom LRF Västra Sverige har skickat ett omfattande
och kritiskt yttrande.

400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen
Svenska Kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV-luftledning mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. I ett första
samrådsunderlag som publicerades i januari 2013 presenterades ett antal
olika utredningsområden och man rekommenderar ett stråk som innebär
övergång över Göta älv strax nedströms ön Tjurholmen och luftledning genom en stor del av Romelanda. I en samrådsredogörelse som publicerades
2013-06-27 har Svenska Kraftnät kommenterat yttranden som kommit in
och meddelat att man fortsätter sitt utredningsarbete med att sålla bort en
del alternativ och bedömer att ett förslag till ledningssträckning kan presenteras i början av 2014. Ett ytterligare samråd avseende förslaget genomförs
då. Byggstart är planerad till år 2018.
Representanter för kommungruppen har haft bra möte med Kungälvs
kommun som framfört att intrånget som en ny ledning medför är direkt
olämpligt. I en starkt kritisk skrivelse har LRF Västra Götaland och LRF:s
kommungrupper i de berörda kommunerna krävt att ny förstudie görs och
att därefter förnyade samrådsmöten genomförs.
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Marstrandsvägen Ekelöv-Kareby
Traﬁkverket har startat arbetet med en vägplan för nybyggnad av väg 168
(Marstrandsvägen) mellan Ekelöv och Kareby med anslutning till E6. Man
publicerade ett tidigt samrådsunderlag 2013-03-01 där man beskriver behov
av förbättrad traﬁksäkerhet och bättre förbindelse till E6. Traﬁkverket genomförde ett samrådsmöte 2013-09-24 där man presenterade ett antal olika
alternativ till lokalisering av vägsträckning. Samrådshandling om lokalisering förväntas komma under januari 2014 och det innebär ny möjlighet att
lämna synpunkter. Traﬁkverket beslutar därefter om val av alternativ och
detta beslut kommer ej att kunna överklagas.
Representanter för kommungruppen har deltagit vid Traﬁkverkets samrådsmöten och vid två tillfällen framfört synpunkter om att förslaget till
vägsträckning skall innebära minimal inverkan på åkermark och betesmark.
Dessutom har kommungruppen haft möte med Kungälvs kommun.

Detaljplan för Vena 1:3 m.ﬂ.
Kungälvs kommun har tagit fram förslag till detaljplan för Vena 1:3 med
ﬂera. Planområdet är beläget i västra Ytterby norr om Torsbyvägen (väg
604) och väster om beﬁntligt bostadsområde Tega/Klockarebolet. Syftet är
att tillskapa nya bostäder och att förlänga den beﬁntliga Sparråsvägen så
att Torsbyvägen och Marstrandsvägen kopplas samman. Om allt löper på
är byggstarten för området beräknad till 2016. Detaljplanen är dock inte
fastställd och det ﬁnns ﬂera olösta frågor.
Representanter för kommungruppen har skickat en skrivelse där man
”konstaterar att Kungälvs kommun alltid tar lätt på att för all framtid
förstöra en del av jordens allt mindre åkerareal”.

Hot mot [minkfarm]
[En lantbrukande familj] bedriver pälsdjursuppfödning vid en minkfarm [inom Kungälvs kommun]. Grupperingen Djurrättsalliansen startade sommaren 2013 [en kampanj] på Facebook där det skrivits en mängd otrevliga
kommentarer och det har varit demonstrationer på och i anslutning till [lantbruksfamiljens] marker. Den senaste händelsen var ett fackeltåg […]. Några
militanta aktivister häktades i mitten av oktober misstänkta för olaga hot,
försök till olaga tvång och gravskändning.
LRF agerar lokalt och regionalt för att stötta [lantbruksfamiljen] som bedriver en legal verksamhet. Kommungruppen besökte minkfarmen i slutet
av augusti och därefter inbjöds [lantbruksfamiljen] att delta vid ett styrelsemöte för att berätta om de problem de har haft med demonstrationer,
intrång och personhot.
Johannes Löndahl, ordförande

Martin Gustavsson, sekreterare

Notering: Avsnittet om hot mot en minkfarm har justerats inför wwwpublicering med hänsyn till den lantbrukande familjens integritet.
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