Verksamhetsberättelse 2015
LRFs kommungrupp Uddevalla
•

Vatten, intrångsfrågor och bredband diskuterades på äganderättsmöte i Landvetter
151124.

•

Jordbrukspolitik, riksdagsdebatt/utfrågning, 151109. Kommungruppen och LRFavdelningar inbjudna till Bokenäset LRF, Jaktstugan.

•

Antibiotikaseminarium på Ekocentrum 151113.

•

Skrivelse till kostchef Lotta Svendsen och chefen för upphandling Anders Kvist, träffar
kostchef och upphandlingsansvarig för livsmedelsinköp 151021. Får veta att all ost köps
från Holland DN-debatt ”Svenska livsmedel ska gynnas i upphandlingar” info till
medlemmar. Djurskyddet kan bli krav vid upphandling

•

Civilministern lanserade upphandlingsstrategi vid gårdsbesök

•

Ang vattendirektivet, träffar dels Kristina Jonäng och dels Maria Plass och Carin
Ramneskär.

•

Ang vattendirektivet, Östen R och Kjell K diskuterar med chefen för Havs- och
Vattenmyndigheten, Sandra Brantebäck, dels på Länsstyrelsen i Göteborg, dels ute i
åkermark i Forshälladalen och vid Skafteröd.

•

Träffar kommunalråden Carin Ramneskär och Ewy Gahnström 150820.

•

Upphandling snöröjning med maskin/traktor - september 2015, info till medlemmar.

•

Uddevalla kommun stimulerar landsbygdsföretagande och de gröna näringarna utbildning Grön Arena med start 17 - 18 september.

•

Grön Arena i Uddevalla kommun.

•

Mjölkkris engagerar hela 2015. Kommungruppen finns med på Backamodagarna
150905-06. Samlar in 1 600 namnunderskrifter, därav fick LRF 400 namn av
Hushållningsgillet.

•

Besöker nybildat nätverk för omfattande bergtäkt vid Terås 1:1 och 1:2.
Kommungruppen sänder skrivelse till WSP Environmental, Jönköping.

•

Inbjudan till träff 22 juni om kanadagäss/grågäss.

•

Vattenmyndigheten backar - tidningsartikel Tidningen Västsverige 150605 info.

•

Samrådssvar lämnas ang Vattendirektivet, avser i första hand Uddevalla kommun, till
Länsstyrelsen; bilaga 1 precisionsgödsling, bilaga 2 SLU-forskning och bilaga 3 tvåstegsdiken.

•

Synpunkter på remissutgåva av Havs- och Vattenmyndigheten, Vattendirektivet, till
Uddevalla kommun.

•

Brev till medlemmarna inom kommunen ang vattendirektivet 150329.

•

Yttrande antaget vid kommungrupps årsmöte 150205 ang vattendirektivet.

•

Ang vattendirektivet. Stort medlemsmöte på Åh stiftsgård 150225.

•

Skrivelse till LRF, riksförbundsstyrelsen ang vattendirektiv mot Västerhavet 150205.

•

Skrivelse till Havs och Vattenmyndigheten ang vattendirektivet, Västerhavet 150205.

•

Skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden ang samrådet om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 150120.

•

Ang väg 161, skrivelse till Transportverket, hänvisar till Miljöbalken kap 3 § 1-4 samt till
Odlingsmål nr 13. 150128.

•

Motioner till regionstämman 150323
- Rovdjursintrång, statens missbruk av allemansrätten
- LRF s uppgift: tydliggöra jordbrukets inverkan på miljön

LRFs kommungrupp kan konstatera att vårt engagemang i Strandskyddet och Vattendirektivet
varit mycket framgångsrikt och betydelsefullt för LRF s medlemmar. Beträffande
vattendirektivet har LRF haft stort stöd från dels SLU, dels från Jordbruksverket. Dock återstår
att eliminera begreppet ekologiska kantzoner. Det senare vill Havs-och Vattenmyndigheten
behålla, det innebär att inga kantzoner, 10 - 20 meter breda, får grävas igenom med ett täckdike
och att ingen rensning av åar och bäckar får ske utmed ekologiska kantzoner. Havs-och
Vattenmyndighetens devis är att inget vatten skall lämna åker-och skogsmark.
Kommunens miljötillsyn ute på våra gårdar anser vi kan avsevärt effektiviseras. Därigenom
skulle vi kunna kräva lägre avgift. LRF s inställning har alltid varit att tillsynen skall faktureras
efter den tid ett besök tar. Ett i förväg utsänt underlag med lättillgänglig text och bildmaterial
anser vi skulle förkorta tiden för gårdsbesöket. LRFs kommungrupp önskar få synpunkter här.
Kommunens upphandling av livsmedel åt förskolor, skolor, äldrevården önskar vi få synpunkter
på. Kommunens tydliga nonchalans mot våra mjölkbönder är skrämmande när all ost nu köps in
från Holland.
Kostchefen har en budget för inköp av råvaror som är bland de lägsta per portion i hela Västra
Götaland. Råvarukostnaden för en skollunch/portion får endast kosta 8.45 kr. Att Holland
använder åtta gånger mer antibiotika än Sverige att nyttja i foder i förebyggande syfte tar
kommunen inte hänsyn till vid import av osten från Holland.
Ledningar av skiftande slag grävs ner i vägar och åkermark över hela kommunen. Detta gagnar
naturligtvis alla boende. Ledningsrätt förekommer sällan i förväg. Detta ger markägarna stora
fördelar vad beträffar NÄR, VAR, HUR skall ledningen ligga. Vi hävdar principen att ledningar
i första hand skall ligga i vägar, ej i skog eller i åkermark. Våra åkrar och skogsmark skall inte
vara en plats för allehanda ledningar/"skrot" som bonden i all framtid skall bära ansvar för att ej
skada. LRFs kommungrupp önskar få synpunkter här.
LRFs kommungrupp har under senare åren successivt upparbetat goda kontakter med
kommunens olika förvaltningar. Uddevalla energi, samhällsbyggnadsnämnden,
kommunstyrelsen, näringslivskontoret är viktiga kontaktytor för jord-skogsbruket
Tillväxt Uddevalla är ett viktigt nätverk för lobbypåverkan från all privat företagsamhet inom
kommunen. Där lyfter LRF fram synpunkter från vår verksamhet. Dessa synpunkter förmedlas
sedan fram till berörd förvaltning/berörda politiker. I Tillväxt Uddevalla ingår Torsten
Torstensson och Nils Mellin. Tillväxt Uddevalla är helt opolitiskt. Uddevalla energi och
fiberföreningarna i södra kommundelen har i vissa fall haft svårigheter att finna dialog och
samarbetsformer. Vi ser för 2016 förbättrade samarbetsformer.
Vattenvårdsområdena bevakas vid flera möten med kommunen, (Sofia Ström) av Christer
Jansson, LRF Västra Sverige, samt av Per Olof Jacobsson och Annika Brohammer Lönngren.
Antalet LRF medlemmar i våra tre avdelningar: 782 st
Vi uppmanar:
Bevaka dina diken, åar, täckdiken, engagera dig i tid, innan det är för sent!
Påverka släkt och vänner att köpa dels vanlig svensk mjölk, dels även svenskproducerad
ost, fil och yoghurt.
LRF s kommungrupp i Uddevalla 151231
Styrelsen
Lars Carlsson, Rolf Hermansson, Per Jacobsson, Per Olof Jacobsson, Nils Mellin,
Bo Olsson, Lars Olsson, Stig Olsson, Johanna Ramneskär, Torsten Torstensson
Hemsida kommungrupen; http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-ivg/uddevalla/

