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Verksamhetsberättelse 2016
År 2015 präglades mycket av dels strandskyddet, dels mjölkkrisen, dels av
Vattendirektivet. Det senare tydliggjordes under 2015 genom medlemsmöten
och skrivelser när vi beskrev för våra medlemmar de förslagna mycket stora
intrången i brukandet av våra gårdar. Strandskyddet och framför allt
Vattendirektivet har under 2016 varit föremål för omfattande uppvaktningar
och kontakter, ej så mycket från Kommungruppen utan desto mer från LRF
Västra Götaland och från LRF Riks. Region- och riksdagsledamöter har på ett
värdefullt sätt stöttat upp LRF s synpunkter. Vi avvaktar beslut i frågan under
2017.
Kommungruppen lämnat synpunkt över föreslaget biotopskydd för Sunninge
Sund - Ammenäs. Hade inget att erinra mot förslaget
Vi fick tillåtelse att överklaga till Länsstyrelsen detaljplan för
Forshälla - Berg 7:1. Länsstyrelsen upphävde Kommunens godkännande av
detaljplanen
Vi bjöd in ny VD för Uddevalla Energi, Björn Wolgast samt elnätansvarig
Krister Hermansson. Bra samtal där just elnät och fiber diskuterades. Vi var
tydliga med att nedgrävda ledningar skall ligga i vägar, Ej "skrot" i
åkermarken!
Kommungruppen, Centern och vårt eget studieförbund (Vuxenskolan) ordnat
seminarium ang (sk slutna tankars) avloppsslam - antibiotika - övriga
läkemedelsrester. Stort intresse från allmänhet och media för
kunskapsbringande möte
Vi bjöd in kostenheten, ny chef Simone Saul samt Karin Nilsson. Genomgång
av policy för upphandling, bl a hur svensk livsmedelskvalitet kan prioriteras.
Kommungruppen lämnar synpunkt på väg 161. Vi hänvisar till
miljöbalken kap 3 § 4
Inom primärt vattenskyddsområde har kommunen lämnat förslag på att
förbjuda glyfosfatbehandling. Kommungruppen tagit hjälp av LRF regionen
för att bevaka samt lämna synpunkter i ärendet.
Kommungruppen bevakat heldagskonferens ang 8 - fjordar
Skrivelse till U-a kommun ang klosettvatten. Vi har vid flera tillfällen under
året informerat ledamöterna i Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden
och Uddevalla Vatten om att klosettvatten, när vi idag har kunskap om att det
förekommer antibiotikaresistenta bakterier som kan överföras till vår närmiljö),
bör det inte vara försvarbart att utifrån dagens kunskap sprida klosettvatten på
åkermarken. Dessutom krävs i detta systemet oförsvarligt omfattande dyra
ombyggnadskostnader i badrum, toalettrum, källarutrymme, trädgårdar mm.
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Fel! Ingen text med angivet format i
dokumentet.
Många bra initiativ har till stor fördel för vår näring tagits av privata eller på
LRF-avdelningars initiativ med skogsdag, Landsbygdsupproret, Matjordens
dag, Bondens dag , traktorrace, dialog med flera riksdagsmän, m fl. Stort tack
för dessa många ideella timmar.
Kommungruppen har vid sex möten (kvällstid) deltagit i Tillväxt Uddevalla,
kommunens och Uddevalla näringslivsorganisationers nätverk. Här får vi bra
möjligheter att föra fram de gröna frågorna, dels till andra företagargrupper,
dels rakt fram mot aktuella politiker/chefer.
Kommungruppen ser mycket av positiva signaler utifrån ett grönt perspektiv i
vår kommun: bl a ny robot startat med 65 nya kor + rekrytering, fler amkor
som ger fler kalvar, nytt minislakteri och tillhörande köttbutik, ny planerad
saluhall med ost och kött, (start i början av 2017), planering av minimejeri
Vi uppmanar också: bevaka alltid dina intressen i form av dina åkrar,
diken och våtmarker, dina avloppslösningar, dina produkter att kanske
säljas på lokal marknad o s v
Kommungruppens målsättning är att bevaka/lyfta fram grönt företagande
utifrån åkermark, skogsmark, ekonomibyggnader, kunskap
Medlemsantalet 668 st dec. 2016
LRF s kommungrupp i Uddevalla 2016 12 31
Styrelsen,
Lars Carlsson, Rolf Hermansson, Per Olof Jacobsson, Nils Mellin, Axel
Olsson, Bo Olsson, Lars Olsson, Stig Olsson, Östen Ramneskär, Torsten
Torstensson,

h:\dokument\kommungrupper\uddevalla verksamhetsberättelse 2016.doc

