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Välkommen till ordinarie regionstämma för LRF Jönköpings län

Program

Tisdagen den 15 mars, digitalt via Microsoft Teams

LRF Jönköpings läns regionstämma 2022 arrangeras digitalt och sänds från Elmia i Jönköping

Program
14.00		

Fullmäktigeanmälan öppnar

15.00		

Välkommen

		Stämman öppnas
		Stämmoförhandlingar
		Prisutdelningar
		

Riksdagspolitiker svarar på LRF-frågor

		Stämmoförhandlingar fortsätter
ca 19.30

Avslut

Stämmoförhandlingar varvas med bensträckare, filmer med intervjuer av riksdagspolitiker,
samt prisutdelningar.
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Föredragningslista vid ordinarie regionstämma för LRF
Jönköpings län - Tisdag 15 mars 2022 kl. 15.00
1. Val av ordförande och eventuellt en vice ordförande
Valberedningens förslag:
Ordförande Frida Svensson, Förshult, Burseryd
Vice ordförande Torbjörn Egerhag, Våxtorp, Bor

Föredragningslista

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Styrelsen anmäler
Föredragande sekreterare Karin Eickhoff
Protokollssekreterare Carin Hoflund
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
10. 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.
11. 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:
Christina Nyemad, Lalleryd, Jönköping, Omval
Simon Jonegård, Granshult, Bankeryd ,Omval
Ulrica Björnhag,Gräshult, Skillingaryd, Nyval

att

till stämman förelså val av följande ledamot som fyllnadsval 1 år:
Johan Nyman, Åsberg, Burseryd, Nyval

att

till stämman föreslå val av ungdomsledarnot på en mandattid av 1 år:
Fredrik Karlsson, Södra Holma, Eksjö, Nyval

12. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna
Valberedningen föreslår stämman besluta
att
föreslå stämman nyval av Karin Nalbin,Bjurbäcks gård, Mullsjö, på en mandattid av 1 år.
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13. 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)

Regionstämman utser årligen en valberedning som skall bestå av lägst 5 och högst 9
ledamöter. Regionstämman eller valberedningen utser en ledamot till ordförande som
också kallar valberedningen. Valberedningen skall anta en arbetsordning.
Förslag enligt rullande schema: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd (Gislaved, sammankallande)
15. Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämmor med Lantbrukarnas
Riksförbund
att
föreslå stämman val av följande som fullmäktige:
Karin Nalbin, Bjurbäcks gård, Mullsjö
Christina Nyemad, Lalleryd, Jönköping
Simon Jonegård, Granshult, Bankeryd
Ulrika Björnhag, Gräshult, Skillingaryd
Johan Nyman, Åsberg, Burseryd
Fredrik Karlsson, Södra Holma, Eksjö
Emma Hartelius, Grimstorp Skogsgläntan, Sandhem
att
suppleanter ska vara i följande turordning:
Evelina Gustavsson,Östraby, Flisby
Johan Hilding, Hånger, Värnamo
Naemi Andersson, Stockabäck, Tranås
Ida Rantonen, Trehörnahult, Burseryd
Henrik Nyqvist, Fageräng, Stockaryd
16. Inkomna motioner
17. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till regionstämman.
18. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning.
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Föredragningslista

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

Styrelsen 2021

Styrelsen 2021

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

Styrelsens ansvarsområden:
Anders Friberg, ordförande: Skog, Vilt, Infrastruktur, Omsorg, Krisberedskap
Karin Nalbin, 1:a vice ordförande: Livsmedelsstrategi/konsumentansvar, Medlem - organisation
och rekrytering, Naturbruksgymnasierna
Christina Nyemad, 2:a vice ordförande: Företagarvillkor/kompetensförsörjning, Äganderätt, Häst
Elin Hagelsås: LRF Ungdomen, Barn & Ungdom/Jobba Grönt, Bonden i skolan, Företagarfrågor/
kompetensförsörjning
Hanna Sjöholm: Jordbrukspolitik/Greppa Näringen, Hållbarhet jord- och skogsbruk
Simon Jonegård: Vattenfrågor, Klimat/miljö/energi, Infrastruktur

Revisorer:
Gunnar A Johansson, Tenhult
Per Stålhammar, Vetlanda

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

Valberedning:
Tomas Gunnarsson, Gränna
Dan Waldemarsson, Habo
Elfrida Rehn, Korsberga

Ulf Magnusson, Reftele
Emma Hultman, Skärstad
Edvin Hellgren, Tranås (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: Elin Hagelsås, Landsbro
Studieförbundet Vuxenskolan valberedning:
Jönköpings län: Jonathan Uvebrant, Forsheda
Höglandsgruppen:
Hanna Sjöholm, Skillingaryd
Dan Sandberg, LRF Jönköpings län
Luftvårdsförbundet
suppl: Simon Jonegård

Klimatrådet:
Simon Jonegård, Bankeryd
Klimatrådets fokusgrupp Energi/jord/skog:
Helena Elmquist, LRF Jönköpings län
Viltolycksrådet:
Anders Friberg, Vaggeryd
Sydsvenskt miljöråd:
Simon Jonegård, Bankeryd
Vätternvårdsförbundet
LRF Jönköpings län samarbetar med
Östergötland & Västra Götaland.
Sofia Kämpe, LRF Väst
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Digital arbetsordning - så här går det till!
Förslags- och rösträtt

Yttranderätt
Närvarande medlemmar har yttranderätt. Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
av regionstyrelsen. Valberedningen har yttranderätt i valberedningens frågor. Yttrande
begärs av respektive medlem/ styrelseledamot genom att skriva i chattfunktionen i Teams.
Begära ordet
Ordet begärs genom att skiva ”jag begär ordet” i chattfunktionen i Teams.
Röstning
Beslut tas i första hand genom omvänd acklamation, dvs tyst accept. Det innebär att man
INTE svarar när man håller med om lagda förslag. Om man däremot motsätter sig förslaget
(alltså vill rösta nej) så svarar man genom att begära ordet vid frågan ”någon däremot?”
Votering och sluten omröstning
Vid votering eller sluten röstning vid personval lämnas rösterna via voteringssystemet tecViz
Event. Votering ska begäras innan klubban fallit för tyst accept vid röstning och sker alltid
om det finns fler än ett förslag. Presidiet förklarar vilket alternativ som är ett och två.
Motionsbehandling
Fullmäktige kan bara lägga förslag till ändringar i yrkanden (Att-satser), ej i yttrandetext.
Förslag till ändrade yrkanden och tilläggsyrkanden ska lämnas in via chattfunktionen på
Teams alternativt skickats in till regionen innan stämman.
Propositionsordning
Regionstyrelsens förslag utgör alltid huvudförslag i av ordförande ställd beslutsproposition.
Då regionstyrelsens föredragande eller regionordföranden tillstyrkt tilläggs- eller
ändringsförslag framfört av ett fullmäktige betraktas förslaget som regionstyrelsens.
Regionstyrelsens ursprungliga icke förändrade förslag kvarstår till följd därav ej som förslag.
I de fall det finns flera motförslag i en votering, skall en omröstning först ske mellan
motförslagen för att få fram ett motionsförslag att ställa mot regionstyrelsens huvudförslag.
Reservation
Reservation ska inlämnas via chatten direkt efter beslut.
Tidsbegränsning och disposition
Om presidiet anser det nödvändigt kan man införa tidsbegränsning.
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Digital arbetsordning

Fullmäktige har förslags- och rösträtt. Dessutom har styrelsens ledamöter förslagsrätt i
alla frågor utom sådana som avser den gångna tidens förvaltning, verksamhet eller val av
revisorer.

Uppföljning av motioner från regionstämman 2021

Uppföljning av motioner

Motion nr 1: Äganderätten och medlemskårens tillgång till el
Regionstyrelsen gavs i uppdrag att formulera motion till riksförbundsstämman rörande att utreda
en modell för uppföljning och ansvarstagande för faktiska störningar när vindkraftverket tagits
i drift, samt om översyn och uppdatering av LRF:s policy runt vindkraft och formerna för det
kommunala inflytandet.
Riksförbundsstämman beslutade: Att avslå motionens första yrkande samt Att motionens andra
yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört. Ingen åtgärd krävs.

Motion nr 2: Bebyggelse på jordbruksmark
Regionstyrelsen gavs i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman i linje med motionens
intentioner angående att verka 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,
samt att vara drivande i utvecklingen i ett system där åtgärder för miljönytta kan överföras till annan
aktör som planerar en åverkan.
Riksförbundsstämman beslutade: Att med bifall till intentionerna i motionen från LRF Jönköping
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till en förändrad lagstiftning
där till exempel kompensation av förlorad jordbruksmark kan ingå som ett styrmedel (dvs
Riksförbundsstyrelsens första förslag)
Undersökning av kompensation påbörjad och kommer att slutföras innan sommaren 2022. Dialog
med berörda departement och myndigheter kommer att genomföras parallellt. LRF behöver
förmedla både problembild och förslag på förändringar för att öka skyddet av jordbruksmarken.

Motion nr 3 & 4: Viltskador
Regionstyrelsen gavs 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.
Riksförbundsstämman beslutade: Att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i det
politiska påverkansarbetet arbeta för utökad finansiering av länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets
arbete i enlighet med respektiv myndighets förvaltningsplan för vildsvin.
Påverkansarbete har givit resultat. Naturvårdsverket har 2022 fått regeringens uppdrag att ta fram
metoder för inventering av skador av vildsvin i jordbruket. Arbetet kommer att ta lång tid. Men det
är viktigt att myndigheterna tar fram metoder som de står för och som inte kan ifrågasättas som icke
objektiva metoder. Länsstyrelserna tar fram sina handlingsplaner, men har inte särskild finansiering
utöver de medel som finns för länsstyrelserna i det så kallade vildsvinpaketet.
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Motion nr 5: Statens vilt – statens ansvar

Riksförbundsstämman beslutade: Att arbeta för att rovdjursförvaltningen ska säkerställa att
tamdjurshållningen inte försvåras och att socioekonomisk hänsyn tas i enlighet med riksdagens
antagna proposition 2012/13:191 samt Att fortsätta att arbeta för att alla skador orsakade av rovdjur
och alla förebyggande åtgärder ska bekostas fullt ut av staten via viltskadeanslaget
Under 2021 har vi inom det prioriterade arbetet med viltskador fokuserat på länsstyrelsernas
arbete med skyddsjakt på de stora rovdjuren. I alla sammanhang påtalas riksdagsbeslutet om att
tamdjurshållning inte får försvåras. När det gäller frågan om täckning av kostnader orsakade av
förekomsten av stora rovdjur har det bland annat tagits upp i LRFs arbete med regelförenklingar.

Motion nr 6: Presstöd
Motionen ansågs besvarad på regionstämman med vad regionstyrelsen anfört. Beslutet kräver ingen
åtgärd.

Motion nr 7: Utöka och förenkla plastinsamlingen
Regionstyrelsen gavs 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. Regionstyrelsen gavs också i uppdrag att höja kunskapen om retursystemet hos
lantbrukare i regionen, med syfte att öka mängden återvunnen plast.
Artikel på temat publicerades i maj på regionala webben och skickades också ut i nyhetsbrevet
till medlemmar i regionen. I övrigt har satsning planerats inom ramen för ”ordning och reda på
gårdsplan” där arbete fortsatt pågår.
Riksförbundsstämman beslutade: Att bifalla motionen från LRF Jönköping och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att ge LRFs hållbarhetsexperter och hållbarhetsambassadörer i uppdrag att
arbeta för att fler ska inse vikten av att välja plast som ingår i ett återvinningssystem istället för plast
som går till förbränning, i de fall den möjligheten finns.
Arbete har inletts med att skapa en lägesbild över insamlingssituationen för lantbruksplast bland
medlemmar och insamlingsföretag. Det återstår ett arbete att fördjupa lägesbilden avseende
användarvänligheten och kostnadseffektiviteten i insamlingssystemet samt att föreslå förslag till
förbättringar.
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Uppföljning av motioner

Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag att regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en
motion till riksförbundsstämman vars syfte ska vara att arbete för att rovdjursförvaltningen ska
säkerställa att tamdjurshållning inte försvåras och att socioekonomisk hänsyn tas i enlighet med
riksdagens antagna proposition 2012/13:191. Samt att LRF arbetar för att påverka myndigheter att
ersättningen skall ha full täckningsgrad för alla kostnader vid rovdjursangrepp. Även för material,
uppsättning, samt kostnader för tillsyn och underhåll av ROV.

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

Revisionsberättelse

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

11

Motion 1
Vi yrkar:

Motion och yttrande nr 1

Jordbrukspolitiken är ett
konsumentstöd
LRF Ungdomen
Vi står just nu inför ett nytt regelverk i den
EU-gemensamma jordbrukspolitiken och
trenden har länge varit att gå mot mer miljöoch klimatnytta för att behålla allmänhetens
acceptans för stödsystemet i hela Europa.
Allmänhetens och därmed politikens acceptans
är viktigt för att vi långsiktigt skall få behålla
ersättningarna vilka är mycket viktiga för att
behålla jordbruket i hela Sverige och speciellt i
våra skogsbygder.

Att

LRF ska vara tydligare i debatten att CAP
är till för konsumenten.

Att

LRF tar bort sin position kring 		
att arbeta för att hästen skall bli en del
av kompensationsstödet.

Att

motionen skickas vidare till 			
riksförbundsstämman.

Yttrande 1
Styrelsens redovisning:

Vi ser därför att LRF behöver bli tydligare i
att framföra konsumentens nytta i form av bra
mat, miljö- och klimatnytta, självförsörjning
och att ersättningarna egentligen är till för att
konsumenten skall kunna få våra produkter till
lägre priser än vad vi kan producera dem för.

Regionstyrelsen delar motionärens syn på
behovet att visa konsumentens nytta och värde
av de ersättningar som ges till jordbruket
och att dessa i förlängningen är till för just
konsumenten.

Det är viktigt att konsumenten förstår att
systemet inte ger ”miljonregn över lantbruket”
utan är en del av att få verksamheten att gå
runt. För att rekrytera ungdomar till branschen
behöver det finnas en lönsamhet vilken bara
delvis kan skapas av företaget självt.

Direkta aktiviteter mot konsument är dock
kostsamma och svåra att få genomslag med
en isolerad fråga såsom jordbruksstöden. På
lokalt och regionalt plan prioriteras därför ofta
information till politiker och beslutsfattare för
att skapa goda förutsättningar för lantbruket i
en bredare kontext.

LRF gör ett bra arbete med att väga miljö- och
klimatnytta mot våran konkurrenskraft och att
förorda ersättningar som passar i hela landet
och alla driftsinriktningar. Men att förorda
att hästen skall in i kompensationsstödet är
en fara för den långsiktiga acceptansen hos
allmänheten då det blir svårare att koppla
stödsystemet till livsmedelsproduktion.

Regionstyrelsen arbetade exempelvis mycket
aktivt i den kampanj som genomfördes
mot regionernas riksdagspolitiker för en
utökad nationell medfinansiering under
sommaren 2021. Många representanter i våra
lokalavdelningar och kommungrupper arbetar
också för att lyfta den lokala och svenska
maten i exempelvis kommunal och regional
upphandling.

De som driver företag med hästar kan idag ta
del av exempelvis gårdsstöd och ersättning för
betesmarkers skötsel likt företag med andra
driftsinriktningar för de marker man sköter om
vilket är fullt rimligt.

Under hösten 2021 genomfördes ett nytt
koncept ”Gårdsrundan” som var ett samarbete
mellan Region Jönköpings län, Länsstyrelsen
i Jönköpings län, Jönköpings kommun, LRF,
Hushållingssällskapet i Jönköpings län och
Vetlanda kommun. Där medverkade ett 50-tal
producenter och visade upp sina gårdar och
verksamheter för nästan 9000 besökare.

Men att agera för att få in hästen i
kompensationsstödet skapar en annan
dimension då det skulle bli ett stöd till
konsumentens rekreation, till hästuppfödarens
slutkund eller till de som satsar på hästtävlingar
vilket inte är önskvärt.

Med detta sagt tar vi till oss av synpunkten
och i det regionala arbetet med exempel-vis
livsmedelsstrategin samt olika typer av
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konsumentaktiviteter kan det aktiva lantbruket
få en tydligare framtoning och frågor såsom
konsumentens nytta av jordbruksstöden lyftas
oftare.

Motion och yttrande nr 1

I mycket av den kommunikation som
genomförs nationellt kan LRF bli tydligare
kring konsumentens nyttor av lantbruket och
att ersättningar till lantbruket är en politisk
konstruktion till nytta för just konsumenten
och ersättning för de politiska regler och
förväntningar som ställts på oss lantbrukare.
Under 2014 bildades LRF Häst och dåvarande
riksförbundsstyrelse ansåg att ”LRF av
principiella skäl bör arbeta för att hästar likställs
med andra betande djur i tillämpningen av den
gemensamma jordbrukspolitiken. Styrelsen
beslutade vid styrelsemöte i juni 2015, att
tillstyrka förslaget att LRF ska arbeta för att
hästen likställs fullt ut med nötkreatur, får och
getter inom ramen för kompensationsstödet
i CAP.” Med motionärens resonemang
kring koppling av jordbrukspolitiken till
livsmedelspro-duktion finns anledning att
lyfta denna fråga till riksstämman för att pröva
aktuell ståndpunkt.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att

tillstyrka motionen i sin helhet för 		
vidarebefordran till LRFs riksförbundsstämma.
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Motion och yttrande nr 2

Motion 2

Yttrande 2

LRF omsorgsgrupp
Skärstad

Styrelsens redovisning:
Tillsammans med Svenska kyrkan, Arla,
HK Scan och Lantmännen har LRF Jönköpings län en omsorgsgrupp som arbetar
förebyggande för att hjälpa lantbrukare och
djur. Omsorgsgruppen består av ett nätverk
människor med stora hjärtan, öron som är bra
på att lyssna och en klarsynthet som kan vara till
god hjälp när livet känns tufft.

Tillsammans med en rad andra organisationer
har LRF i Jönköpings län en omsorgsgrupp som
arbetar förebyggande för att hjälpa människor
och djur.
Du kan vända dig till omsorgsgruppen om du
eller någon annan lantbrukare i din närhet
mår dåligt eller behöver stöd. Målet är att
kunna hjälpa i ett tidigt skede, så att enskilda
lantbrukare inte behöver ”hängas ut” och djur
inte behöver utsättas för lidande.

Förtroendevalda-representanter finns inte
bara regionalt, utan varje kommungrupp
har minst en utpekad representant. Vi som
arbetar i gruppen har självklart tystnads-plikt.
Omsorgsgruppens arbete är väl förankrat hos
förtroendevalda, transportörer, fodersäljare
och andra som ofta kommer i kontakt med
djurägare. Vi har även en bra dialog med
länsveterinärer och djurskyddsinspektörer.
Gruppen träffas 2 ggr om året för
erfarenhetsutbyte och utbildning.

Omsorgsgruppen kan erbjuda hjälp med bland
annat hälsokontroll, psykolog, juridik, själavård,
familjerådgivning, ekonomisk rådgivning,
produktionsrådgivning och avbytarservice.
Omsorgsgruppens nätverk leds för närvarande
av tjänsteman på LRF regionkontor och en
förtroendevald i LRFs regionstyrelse Jönköping.

Omsorgsgruppen i vår region är väl förankrad
bland myndigheter och berörda branscher.
Lantbrukare som befinner sig i en tuff situation
är välkomna att på eget initiativ höra av sig
till omsorgsgruppen. Vid behov upprättas
en åtgärdsplan för att hjälpa och stödja
lantbrukaren att uppfylla branschernas och
myndigheternas gemensamma krav.

Arbetet i och med omsorgsgruppen kan vara
avgörande för en gårds framtid eller för all del
ordnat avslut vid en krissituation. Personlighet
väger tyngre än övriga kompetenser hos
de som får ansvaret att samordna och leda
omsorgsarbetet. Den person som är ”bäst
lämpad” är kanske inte alltid den som vill delta i
övrigt regionstyrelsearbete.

Regionstyrelsen är högst ansvarig för att det
nätverk och omsorgsarbete som har tagit flera
år att bygga upp består. Vi delar motionärens
uppfattning om att rätt person är viktigare
än att den är representerad i regionstyrelsen.
Vederbörande kan dock ha behov av stöd
och stötning i sitt arbete, och där fyller
regionstyrelsen en viktig uppgift. Det är också
av stor betydelse att styrelsen får kvitto på att
omsorgsarbetet i reg-ionen fungerar.

Vi yrkar:
Att

de gånger man inte kan hitta lämplig
person till omsorgsarbetet i
regionstyrelsen kan tänka sig att
arbetet kan ledas av lämplig person
utanför regionstyrelsen. Den personen
kan då givetvis adjungeras till styrelsen
vid behov.

Styrelsen anser att uppdraget är så pass
krävande, särskilt initialt, att personen
lämpligen bör vara eller ha varit med i
regionstyrelsen för att detta viktiga arbete ska
fungera på bästa sätt.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att
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motionen anses besvarad med vad 		
regionstyrelsen i sitt yttrande anfört.

Skapa möjligheter för fler
företag inom de gröna
näringarna
Skärstad
Hur skapar vi möjligheter för företagen inom de
gröna näringarna? Hur kan vi motivera unga att
vilja göra en karriär som företagare inom våra
branscher? Viktiga delar är förstås lönsamhet
och en rimlig arbetsbelastning. Men också
att den som vill ta över ett redan existerande
företag och den som har en verksamhet att
arrendera ut eller sälja hittar varandra. Helst
innan dagen för avveckling är ett faktum. Ju
tidigare man ger möjligheter till att delta i
redan befintlig verksamhet, desto större chans
till ett lyckat slutresultat. Vi vet alla att en
verksamhet som redan lagts ner är betydligt
svårare att starta upp. LRFs rapport ”Grön
entreprenör, affärsmöjligheter i hela landet” är
bra och intressant läsning för den som funderar
på en framtid inom vår näring. Men hur många
har läst eller ens hört talas om att rapporten
finns? Ett bra initiativ från LRFs sida men med
utvecklingspotential.
Vi yrkar:
Att

LRF utvecklar arbetet med att sprida de
företagsmöjligheter som finns inom de
gröna näringarna.

Att

LRF ser över hur man på ett bättre sätt
kan hjälpa de som är intresserade av att
ta över ett befintligt företag att komma i
kontakt med den företagare som vill
hitta någon att lämna över till.

Att

motionen skickas vidare till 			
riksförbundsstämman.

Yttrande 3
Styrelsens redovisning:
Regionstyrelsen instämmer med motionären om
vikten av att informationen om alla möjligheter
som finns inom de gröna näringarna når ut.
Det är ett klassiskt problem att mycket görs men
allt når inte fram. Det pågår många initiativ för
att sprida affärsmöjligheterna inom de gröna
näringarna. LRF:s rapport ”Grön entreprenör
affärsmöjligheter i hela landet” som nämns i
motionen kom 2018 och har under senaste
året uppdaterats med en slimmad version ”De

gröna näringarna i siffror”. Rapporterna har
primärt efterfrågats av olika instanser inom
utbildning. Projektet ”Jobba grönt – för dig
som vill jobba i de gröna näringarna”, drivs
tillsammans med Gröna arbetsgivare. Det är ett
kommunikations- och attraktionskraftsprojekt
med målet att fler ska utbilda sig och bli både
verksamma i och starta företag samt karriärbyta
till det gröna näringslivet. Ett gott tecken på att
man lyckats nå ut är att det hösten 2021 var det
högsta söktrycket till naturbruksgymnasierna
sedan 2009. Projektet har också nått en
mångmiljonpublik i sociala medier. Genom
aktiv kontakt med landets studie- och
yrkesvägledare så känner drygt 84% av dessa
till Jobba grönt (enligt enkätundersökning
hösten 2021). Ytterligare exempel är projektet
”Mer mat-fler jobb” där LRF samarbetar med
Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen.
Andra projekt kring affärsmöjligheter i de
gröna näringarna är Skogens kraft och Lövsuccé
2.0. Många projekt är samarbeten med andra
aktörer med koppling till de gröna näringarna
och det bidrar till spridningseffekten. Regionalt
sprider vi informationen om dessa möjligheter
i våra kanaler, bland annat via nyhetsbrev,
hemsida och aktivitetsinbjudningar. Vi bevakar
och sprider även vad som sker på riksnivå och i
övriga regioner.
Regionstyrelsen instämmer också med
motionären om vikten av att bättre mötesplatser mellan de som vill ta över ett företag och de
som vill hitta någon att lämna över till skapas.
Avdelningen för Företagande och Analys på LRF
har under 2022 ägarskiften som ett prioriterat
arbetsområde. Arbetet är i uppstartsfas och
man har redan efterfrågat inspel och idéer från
regionen vilket ger oss goda möjligheter att
påverka arbetet enligt motionens intentioner.
En medarbetare från Företagande och
Analys på LRF sitter också som ordförande i
en arbetsgrupp i Landsbygdsnätverket som
ska arbeta med ägarskiften. Även här kan vi
vara med och påverka hur processen kring
ägarskiften kan utvecklas och hur vi underlättar
att fånga upp nya intresserade företagare.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att

Regionstyrelsen får i uppdrag att till
LRF Företagande och analys-		
avdelningens prioriterade arbete 		
om ägarskiften föra fram betydelsen av
att mötesplatser för ägarskiften skapas.

Att

Motionen i övrigt är besvarad med vad
som anförts
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Motion och yttrande nr 3

Motion 3

Motion & yttrande nr 4

Motion 4

Yttrande 4

Stärk lokalavdelningarnas roll i
viltförvaltningen
Tofteryd-Hagshult-Åker

Styrelsens redovisning:

Bakgrund: Motionsskrivaren har i ett av sina
uppdrag, inom älgskötselområdesstyrelsen,
jobbat en del de senaste åren med
samrådsmöten och då bjudit in LRFs
lokalavdelningar och kommungrupper.
LRFs lokalavdelningar har ett lokalt
engagemang i frågan och är de som bäst
representerar markägarintresset gentemot
en viltförvaltningsorganisation av
älgskötselområdes (ÄSO) storlek. LRF har
tillsammans med bl.a. Södra de senaste åren
drivit utbildningspaketet ’’Viltstammar i
balans’’ med fokus på personer som sitter i
styrelserna för viltförvaltningsdelegationer
(VFD) och älgförvaltningsområde (ÄFO) med
viss möjlighet för personer i ÄSO att delta.
Tyvärr är det rena markägarintresset mycket
svagt representerat på lokal nivå (ÄSO),
något som ska kompenseras av att ÄSO håller
samrådsmöten med markägare. Det är här vi
hamnar i problem då styrelsen i ÄSO har stor
vana av att läsa och förstå skötselplaner, något
som markägarintresset endast har utbildats i på
högre nivåer som ÄFO och VFD.
På grund av ovanstående föreslås att LRF
region Jönköpings län genomför en satsning
på utbildning och nätverksbyggande riktad mot
lokalavdelningar och kommungrupper så de
viltansvariga stärks i sin roll som den självklare
parten i diskussioner om vilt på lokal nivå.
Resultat: Med en satsning enligt ovan så
förväntas LRF kunna ta ytterligare ett kraftfullt
steg på vägen mot en viltförvaltning som är
funktionell för ägar- och brukarintressena.
Vi yrkar:
Att

lokalavdelningarna stärks i sin roll som
företrädare för ägar- och brukarintresset
inom skogs och jordbruk.

Att

ett nätverk bildas för att över länet skapa
sig en sammantagen bild av hur
förvaltningen fungerar och hur betesoch grödskador utvecklas.

Att

lokalavdelningarna erbjuds kurspaketet
”viltstammar i balans” eller liknande.

Att

samrådsmöten gällande
viltförvaltning blir en prioriterad uppgift
för lokalavdelningarna.
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Älgförvaltningen i dess nuvarande form
skapades 2012 medan ÄSO instiftades på
1990-talet. Grundidén för ÄSO är frivillig
samverkan och jakt som bedrivs i enlighet med
en älgskötselplan. Älgskötselplanen är numera
föreslagen av ÄFG till länsstyrelsen, efter samråd
med alla ÄSO inom älgförvaltningsområdet
(ÄFO). Älgförvaltningsplanen är utgångspunkt
för de älgskötselplaner som upprättas
inom ÄSO. Denna ordning framgår av
riksdagsbeslutet och trots det hävdar fortfarande
vissa jägarintressen att förvaltningen ska styras
underifrån, det vill säga att älgskötselområdenas planer ska styra älgförvaltningsplanen
för hela ÄFO. Denna inställning skapar många
lokala konflikter och mer information och
utbildning behövs för att stärka markägarnas
intresse som tänkt. På 2021 års Riksstämma
bifölls ett flertal motioner som syftade till att
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att långsiktigt
arbeta för en översyn av system och regelverk
för viltförvaltning så att markägar- och
produktionsintressen får ökat inflytande. Den
nu inkomna motionen är ett bra exempel på
hur vi kan stärka det lokala markägarintresset inom nuvarande älgförvaltningssystem och
det lokala perspektivet kommer alltid behövas
för att kalibrera förvaltningsplanerna efter de
lokala förutsättningarna oavsett övergripande
organisation. Lokalavdelningarna är fria att
arbeta med de frågor som avdelningen önskar
så det kan inte beslutas att just viltförvaltning
skall prioriteras men många lokalavdelningar
har utsedda viltansvariga och med stöd av
utbildning och nätverk kan regionen verka för
ett ökat engagemang i älg- och viltförvaltning.
Utbildningsmaterialet som är framtaget
inom projektet ”Viltstammar i balans” finns
tillgängligt på LRF Jönköpings hemsida för
alla att ta del av. LRF har inom ramen för
prioriterade områden 2021 arbetat med
”kompetensutveckling för markägarrepresentanter” och bland annat har detta
utbildningsmaterial lyfts till RIKs och spridits då
det visat sig vara det tydligaste vi har. Styrelsen
tackar för förslagen i motionen och tar den till
sig.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att

ge regionstyrelsen i uppdrag att verka
för att skapa nätverk mellan viltansvariga i lokalavdelningarna,
erbjuda utbildningstillfällen och
uppmuntra lokalavdelningarna att ta en
aktiv roll i viltförvaltningen.

Yttrande 5

Tidigarelägg delutbetalningen
av EU-stöden
LRF Ungdomen

Styrelsens redovisning:

EU-stöden är nödvändiga för många
lantbruksföretagare. Men ofta får man klara sig
utan pengarna under större delen av året, under
de tider då likviditetsbehovet dessutom är som
störst.
Ansträngd likviditet försämrar
konkurrensförmågan och försvårar affärerna.
Det ger dessutom åverkan på andra aktörer
kopplade till lantbruket.
Genom att ge första delutbetalningen redan
under sommaren då kapitalbehovet ofta är som
störst skulle lantbrukares likviditetssituation
väsentligen förbättras. Jordbruksverket bör
kunna basera den preliminära delutbetalningen
på den redan inkomna ansökan.

Vi yrkar:
Att

LRF jobbar för att Jordbruksverket ska
delutbetala EU-stöden redan under
sommaren.

Att

motionen skickas vidare till LRF:s
riksförbundsstämma.

Styrelsen håller med motionären om att det
skulle stärka företagens likviditet under en
kostnadsintensiv period om EU-ersättningarna
kunde delutbetalas redan under sommaren det
aktuella ansökningsåret.
Men som det ser ut idag så kan det inte göras
några utbetalningar förrän tidigast 15 oktober,
enligt EU:s finansiella förordning. EU:s
budgetar för det aktuella produktionsåret börjar
gälla i oktober samma år, därav förskott tidigast
i oktober. Ska utbetalningar ske tidigare än
oktober måste EU:s finansiella system byggas
om från grunden med andra datum för deras
räkenskapsår.
För pelare 2 krävs inte att alla kontroller är helt
färdiga för att delutbetalningarna ska kunna
göras och därför tillämpas delutbetalning och
senare slututbetalning redan idag. Vad gäller
pelare 1 så krävs i normalfallet att alla kontroller
är helt klara för att delutbetalningarna ska
kunna göras så även om det är tillåtet med
delutbetalning från 16 oktober nyttas inte
denna möjlighet utan en tidig slututbetalning
(från 1 december) prioriteras. Vissa år har EUkommissionen tillfälligt lättat lite på kraven
om färdiga kontroller ( pga. torka, pandemi),
men sedan går kraven tillbaka till normalläge
igen. Jordbruksverket är ovilliga att införa
delutbetalningar för direktstöden för det
skulle inte leda till så många veckors tidigare
utbetalning, och slututbetalningen skulle
förmodligen hamna senare på grund av den
ökande administrationen.
LRF:s position är att betala ut så tidigt
som EU-reglerna tillåter och LRF verkar
för att administrationen ska vara sådan att
utbetalningarna kan göras så tidigt som möjligt.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att
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motionen anses besvarad med vad
regionstyrelsen i sitt yttrande anfört.

Motion och yttrande nr 5

Motion och yttrande 5

Motion 5

Motion 6

Nuvarande regler för jakt och skyddsjakt:

Ändra regler för skyddsjakt på
dovkalv
Hånger-Dannäs

För bl.a. Jönköpings län gäller följande: Smygeller vakjakt på hornbärande djur och kalv får
ske 1-30 september. Allt dovvilt får jagas från
1 oktober till 28/29 februari, (med undantag
för ett brunstuppehåll för hornbärande djur 20
oktober till 15 november) därefter endast som
smyg- eller vakjakt på hind och kalv till 31 mars.
Jakt med hund är tillåten 1 oktober-31 januari.

För att motverka att den vilda dovviltstammen
orsakar skador på oskördad gröda måste
skyddsjakt på årskalv få bedrivas dygnet runt.

Årskalv som uppträder vid fält med oskördad
gröda får skjutas om det behövs för att
förebygga skada, under perioden 1 juli -15 april.
Man vill med denna skyddsjaktsregel uppnå att
ett dödande skott fungerar avskräckande för
annat dovvilt som befinner sig på fältet. Det
handlar alltså inte om att minska skador genom
att reducera populationen.

Motion nr 6

Kort om dovviltets ursprung och utbredning:
Dovviltet är egentligen ett djur från
medelhavsregionen och introducerades först i
norra Europa av romarna, som förde det med
sig till de brittiska öarna. Under 1500-talet
inplanterades dovvilt i kungliga jaktmarker runt
om i Europa. Sedermera spred sig dovviltet
över kontinenten och förvildades. I några av de
svenska kronoparkerna inplanterades dovvilt
året 1568, på beordran av kungen Johan III,
men det dröjer ända till 1988 innan dovviltet
genom ett riksdagsbeslut anses vara en naturlig
del av den svenska faunan. Dovvilt är extremt
lokaltrogna och är därför populära att hålla i
hägn.

Yrkande:

Det finns ingen belagd forskning om
den svenska dovviltstammens storlek.
Jägareförbundet beräknade med hjälp av vissa
antaganden att stammen före jaktåret 2016
uppgick till ca 126.000 djur. Den uppskattade
avskjutningen 2015/2016 uppgick till nästan
39.000 djur. Den årliga avskjutningen ökar
kraftigt. Senast tillgängliga statistik visar att
avskjutningen mellan 2018 och 2019 ökade med
9,6 %. Totalt sköts nästan 56.000 dovvilt i Sverige
2019. Vi kan alltså anta att dovviltstammen nu
börjar närma sig 200.000 djur.

I vilt tillstånd är dovvilt väldigt skygga i dagsljus.
De håller sig i skydd och är i regel som mest
synliga i gryning och skymning. Så fort det
mörknar ger de sig ut på fältet för att kunna
beta ostört. De största skadorna på lantbrukets
grödor sker således vid den tid på dygnet
då skyddsjakt inte är möjlig med dagens
lagstiftning. Ett dödande skott torde dock
fungera avskräckande för annat dovvilt oavsett
när på dygnet det avlossas.

Vi yrkar:
Att

LRF verkar för att skyddsjakt på årskalv
för att förebygga skada tillåts
dygnet runt inom nuvarande områdesoch datumbestämmelser

Att

LRF verkar för att rörlig belysning,
mörkersikten, värmekamera eller
andra typer av bildförstärkare skall
tillåtas vid skyddsjakt på årskalv, utan
särskilt tillstånd från Länsstyrelse

Att

motionen sänds vidare till LRF:s
riksförbundsstämma

Skador:
Födan utgörs av spätt fiber i form av gräs,
blad och örter så länge som det är barmark
men under snörika vintrar kan dovviltet länge
livnära sig på att gnaga bark från plantor och
yngre träd. LRF har först under de senaste åren
börjat intressera sig för att mäta skadorna, men
utsättning av burar i grödor som gör att man
kan jämföra avkastningen mellan skyddad och
oskyddad yta visar på extrema skillnader- även
i områden med förhållandevis låg population.
Då både höstgrödans och vallens tillväxt under
den tidiga växtsäsongen radikalt hämmas av
vinterbetning kan dovviltet anses vara en av
lantbrukets riktigt kostsamma skadegörare.
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Yttrande 6
Styrelsens redovisning:

Som observerats av motionären har lättnader
skett i och med de nya jakttiderna så att dovkalv
kan skjutas under tiden 1 juli – 15 april i fält
med oskördad gröda. Önskemål utöver detta
kan tillgodoses redan idag genom att ansöka om
skyddsjakt hos länsstyrelsen.
Lättnader i jaktlagstiftningen har skett efter
idogt påverkansarbete från LRF, exempelvis
åteljakt och jakt på vildsvin i växande gröda har
tillåtits bli mycket mer effektiv. Bestämmelsen
infördes efter förslag från LRF 2017. I LRF:s
förslag ingick begäran om att rörlig belysning
och mörkerriktmedel skulle tillåtas för jakt på
vildsvin men också bland andra dovhjort och
kronhjort, mot bakgrund av de snabbt ökande
skadorna av dessa arter i jord- och skogsbruk.

I denna framställan föreslås också ett
förtydligande att jakt kring pågående maskinellt
jordbruksarbete inte skall kunna tolkas som
jaktbrott enl. 31 § jaktlagen, något som det
idag finns oklarheter kring. Vidare behandlar
framställan möjligheten att tillåta skyddsjakt av
dov- och kronkalv för att skydda upplag av lagrat
foder under hela året.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att

Redan då var länsstyrelsernas tillståndsgivning
för skyddsjakt på dov- och kronhjort omfattande
i flera län. Regeringen valde dock att enbart
effektivisera jakt på vildsvin. Under de år
som har gått sedan LRF:s första framställan
har skadorna av framför allt dovhjort ökat
exceptionellt i flera län.
Totalt har viltskadorna i jordbruket fördubblats
från 2014 – 2020 (SCB 2021). Ökningen
av skador har medfört att vissa länsstyrelser
nu hanterar mängder av ansökningar om
skyddsjakt på främst dov- men även kronhjort. I
ansökningarna begärs att jakten ska få bedrivas
dygnet runt samt att rörlig belysning och/eller
mörkerriktmedel ska få användas vid jakten.
2021-11-24 skickade LRF en ny framställan till
regeringen med konkreta förslag på hur relevant lagstiftning skall justeras för att dels tillåta
jakt på dovhjort och kronhjort hela dygnet samt
att dovhjort och kronhjort adderas till 14 a §
jaktförordningen, den paragraf som idag tillåter
rörlig belysning, mörkersikten mm. för jakt av
vildsvin.
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motionen anses besvarad med vad
regionstyrelsen i sitt yttrande anfört.

Yttrande nr 6

Regionstyrelsen tackar för visat intresse i en
mycket aktuell fråga.

Motion och yttrande 7

Motion 7

Yttrande 7

Grillkväll
Karlstorp-Ökna

Styrelsens redovisning:
Regionstyrelsen håller med motionären om att
konceptet med färdig mat till en grillkväll var en
lyckad aktivitet i lokalavdelningarna. Syftet med
erbjudandet var att motivera lokalavdelningarna
att genomföra en aktivitet efter många inställda
träffar på grund av pandemin.

2021-års erbjudande om Grillkväll från
Regionen blev en mycket uppskattad
sammankomst för Karlstorp-Ökna
lokalavdelning, då vi avnjöt grillådan i
kvällssolen där vi också fick information
och kunde ställa frågor till en inbjuden
kommunpolitiker samt en virkesinköpare
som redogjorde för virkesmarknaden och
vi avslutade kvällen med besök i en av
medlemmarnas nybyggda djurstall. Detta
vill vi gärna se en fortsättning på som en
sommaraktivitet.

Något som lyckades bra! Många lådor beställdes
i länet. Det har kommit positiva reaktioner
efteråt från flera håll. Och de träffar vi från
regionstyrelsen fick nöjet att besöka har vi glada
minnen ifrån.

Vi vill att LRF region Jönköping bjuder på
en grillåda även 2022, detta för att stärka
sammanhållningen bland befintliga medlemmar
i lokalavdelningarna samt att försöka locka till
oss nya medlemmar.

Att uppmuntra och underlätta för
lokalavdelningarna på liknande sätt med
erbjudanden är något vi vill fortsätta med.
Detta eftersom de sociala kontakter aktiviteter
i lokalavdelningarna ger är viktiga för
sammanhållningen på landsbygden och nätverk
i LRF. Vi tittar nu på hur vi kan utveckla detta
och ytterligare underlätta aktiviteter.

Vi yrkar:

Styrelsen föreslår stämman besluta:

Att

Att

LRF region Jönköping bidrar under
2022 med att bjuda på en grillåda till
en sommaraktivitet för 30 personer till
varje lokalavdelning som så önskar, på
samma sätt som år 2021.
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regionstyrelsen fortsätter arbeta för
att uppmuntra och underlätta aktiviteter
i lokalavdelningarna.

Motion 8
Fotosyntesen
Hultsjö-Stockaryd
Jordbruket är inte en klimatbov som vi får
höra hela tiden, allt levande, vi själva och vår
produktion utgår från fotosyntesen. Vatten
och koldioxid binds med hjälp av solens strålar
och gröna växter bildar syrgas och kolhydrater.
Förbränningen av biologiskt material ger
utsläpp av vatten och koldioxid vilket igen blir
en förutsättning för gröna växters liv.

Vi yrkar:
Att

LRF skapar en klimatberäkning som
fokuserar på jord- och skogsbrukets hela
effekt på kolbalansen – från solens
strålar till produkten lämnar gården.

Att

LRF förklarar att jordbruket är ett
kretslopp med fotosyntesen och inte
låter andra påstående stå oemotsagda.

Att

LRF jobbar för att på sikt få med
fotosyntesen i klimatberäkningarna.

Motion nr 8

Detta är samspelet som hela naturen och vi
själva lever av och som oftast beskrivs som det
korta (eller gröna) kolomloppet. Vi kan inte
jämföra den koldioxid eller metangas/lustgas
som våra idisslare släpper ut, med de utsläpp
som kommer från förbränningen av fossila
bränslen.
Rapporten koll på kolet är ett mycket
bra exempel, (kungl. skogs- och
lantbruksakademiens tidskrift Nummer 2 • 2021
Årgång 160 ) i denna rapport tar man med
fotosyntesen som visar hur mycket kol växterna
tar ner från luften via fotosyntesen.
I denna rapport tar man ej med skogen men
där arbetar LRF med en siffra som säger att
skogen binder 83% av Sveriges totala utsläpp av
koldioxid. Tillsammans med en beräkning av
fotosyntesen i lantbruket bör det vara möjligt att
frikänna de gröna näringarna och fokusera på
rätt saker.
Ett erkännande av fotosyntesen behövs för
att kunna fokusera på att förbättra åtgärder
för en långsiktigare inbindning av kol och
kunskapen att hög produktion binder mycket
kol. Det är givetvis fortsatt lika viktigt att minska
användning av fossil energi via insatsvaror
men det måste bli ett slut på att bara se jordoch skogsbrukets utsläpp utan att räkna med
inbindningen.
Lyckas vi inte med att förklara detta inom snar
fram tid kommer jordbruket drabbas mycket
negativt på felaktiga grunder.
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Yttrande 8

Kommunicera kolinbindning:
Skogen levererar råvaror som ersätter andra
produkter som har en större klimatpåverkan. I
en växande skog binds in stora mängder kol i
biomassa ovan och under mark. Svenska skogar
ligger generellt på plussidan vad det gäller
kolinlagring eftersom avverkningen är lägre än
tillväxten. Under förutsättning att skogen inte
drabbas av torka, angrepp eller bränder så sker
en nettokolinbindning via skogen. Skogsägare
behöver arbeta med klimatanpassning för
att säkra skogens tillväxt och hållbarhet. Ett
balanserat uttag av skogsråvara ger möjlighet
för skydd och främjande av skogens biologiska
mångfald. Att skog som växer lagrar in kol
i mark och biomassa är något som vi vill
fortsatt förmedla och optimera. Vi vet också
att det måste finnas en balans mellan uttag av
skogsråvaror och fortsatt tillväxt.

Styrelsens redovisning:

Yttrande nr 8

Regionstyrelsens svar till andra att-satsen ”LRF
förklarar att jordbruket är ett kretslopp med
fotosyntesen och inte låter andra påstående stå
oemotsagda”
Förädlar från fotosyntesen:
De gröna näringarna producerar stora
mängder livsmedel och andra råvaror
med hjälp av fotosyntesen, insatsmedel
och olika brukningsmetoder. Kött- och
mjölkproduktionen m.fl. är ett sätt att förädla
fotosyntesen till högkvalitativa livsmedel.
Svensk produktion ligger i topp vad det
gäller att producera hållbara klimatsmarta
livsmedel. Det är otvetydigt att vi står inför stora
klimatförändringar samtidigt som vi behöver
föda en växande befolkning. Vi behöver
alla minska våra klimatutsläpp och jord- och
skogsbruket ser sig som en del av att leverera
lösningar.

Regionstyrelsen anser att det finns ett
stort behov att satsa högt och brett på
kommunikation om hur vår verksamhet ingår
i det gröna kretsloppet, att vi förädlar råvaror
och livsmedel från fotosyntesen och bidrar till
kolinbindningen. Under valåret 2022 planerar
regionen att ytterligare öka kommunikationen
omkring detta.

Klimatgaser:
Grundproblemet till klimatförändringarna
är både dagens och historisk användningen
av fossila bränslen. Den ändrade
atmosfäriska sammansättningen har lett till
klimatförändringarna. Andra klimatgaser som
beror av mänsklig påverkan är lustgas och
metan som också är starka klimatgaser. Vårt sätt
att resa, leva, äta samt bygga hus mm. påverkar
klimatet. Motionen pekar på att det gröna
kolomloppet är det hållbara alternativet. Det
är också viktigt att poängtera att det är just det
fossila bränslet som har satt oss i en sån prekär
situation med klimatförändringar. Det är det
som måste minskas. Hur stor del av övriga
emissioner som måste minskas beror på hur väl
vi lyckas att minska på fossila bränslena.

Regionstyrelsens svar till första och tredje att-satsen
”LRF skapar en klimatberäkning som fokuserar på
jord- och skogsbrukets hela effekt på kolbalansen –
från solens strålar till produktion lämnar gården”
och ”LRF jobbar för att på sikt få med fotosyntesen i
klimatberäkningar”.

Sverige har låga klimatutsläpp jämfört med
många andra länder i Europa. När konsumenter
köper mer livsmedel från Sverige så minskas
därför klimatpåverkan från svensk konsumtion.
Efterfrågan på svenskproducerade livsmedel har
glädjande nog också ökat. Lokalproducerade
varor kan bidra till att minska långväga
transporter, som bygger på fossila bränsleslag.
Klimatanpassning:
Jordbruket behöver arbeta förebyggande för
att klara ett förändrat klimat, genom att se över
dränering, eventuellt bygga bevattningsdammar
etc. Även egenförsörjning av el och produktion
av biobränslen kan vara en framtida
klimateffektiv åtgärd.
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Klimatberäkningar:
Det finns ett antal klimatberäkningsprogram
som tagits fram av forskare,
livsmedelsaktörer, Jordbruksverket samt
intresseorganisationer. Några exempel är
Arlas klimatberäkningsprogram, slakten
där både Scan och KLS räknar på klimat,
Lantmännen har tagit fram ett program,
via Dataväxt kan man räkna klimatpåverkan
från växtodlingen, WWF har köttguiden,
Jordbruksverkets använder programmet
VERA, med flera. Även de statliga verken
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket kommer
i sina uppdrag, bl.a. kopplat till uppdraget
om ökad kolsänka i mark, behöva arbeta med
olika beräkningsmodeller. Dessutom finns ett
antal internationella modeller som används
av forskning och livsmedelsindustrin för
klimatberäkningar.

Det är antagligen inte LRF:s uppgift att skapa
en ny klimatberäkning. Däremot behöver vi
veta hur modellerna räknar och granska dom.
Vad skiljer dom åt och hur varierar resultaten
beroende på hur man sätter systemgränser och
väljer modell. LRF behöver därför sätta sig in i
modellerna och studera vad olika åtgärder ger
för resultat. Modellberäkningar och resultat
behöver bli transparanta. LRF kan ha stor glädje
att vara med och pröva dom i verkligheten och
jämföra resultaten utifrån data från verkliga
gårdar.

kretslopp som bygger på fotosyntesen är en
väl känd grundförutsättning som redan tas
med i modellberäkningarna. Att beräkna
kolbalanser är inte samma sak som att göra
klimatberäkningar.
Vi ser dock ett stort behov av att få mer insyn
i hur modellerna räknar, vilken indata som
används, val av systemgräns, samt studera vad
det ger för resultat. Vi efterfrågar transparens
och ser ett behov att jämföra modeller och testa
dom på verkliga gårdar.

Styrelsen föreslår stämman att besluta:
Att

regionstyrelsen får i uppdrag att
formulera en motion till riksförbundsstämman som utgår ifrån motionärens
förslag, men inte genom att skapa nya
klimatmodeller utan genom att testa,
jämföra och pröva modellerna på
verkliga gårdar.

Att

motionen i övrigt anses vara besvarad
med vad regionstyrelsen anfört.

En del modeller är väldigt övergripande och
trubbiga i sina antaganden och beräkningar.
En enkel fråga som exempelvis hur ofta man
plöjer kan få stora konsekvenser i hur modellen
beräknar kolinlagring i marken. Andra modeller
är mycket detaljerade och det är svårt att förstå
hur komplicerade förlopp som beror av väder
och jord etc. påverkar resultatet. Jämförelse
av olika modeller har visat att både enkla och
komplicerade näringsomsättningsmodeller
räknar lika fel eller lika rätt, om man hellre
vill uttrycka sig så. Fotosyntesen finns med i
klimatberäkningarna i form av hur mycket
produkter som produceras.
Även om en modell inte ger hela sanningen så
visar dom ändå riktningar och vad som påverkar
vad. Vi kan lära oss och dra slutsatser hur vi
ökar produktionen, minskar klimatpåverkan
och ökar inlagringen i biomassa ovan och under
jord. Modellerna kommer lära oss att förstå och
man ser vilka aspekter som har störst påverkan.
Framförallt bidrar modellerna till förståelse hur
systemen fungerar och inte till absoluta resultat.
Eftersom skogs-och lantbrukare både ”drabbas”
av att behöva leverera data till sina inköpares
modellberäkningar, samtidigt som vi har nytta
av modellerna för att optimera produktionen
bör beräkningar och resultat bli transparanta.
Resultaten från modellerna kan också komma
att påverka exempelvis pris, eller olika krav på
oss som leverantörer.
Regionstyrelsen anser att klimatmodeller
redan finns, och tycker inte det är LRF:s
roll att skapa nya. Att jordbruket är ett
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Yttrande nr 8

Programmen bygger på liknande metoder,
men skiljer sig åt i detaljeringsgrad och
datainhämtning. Man beräknar alla emissioner
som en produktionskedja ger upphov till
och jämför det med vad man får ut i form
av livsmedel. På så sätt beräknar man hur
fotosyntesens produkter förädlas till livsmedel
och råvaror och vilken klimatpåverkan som
uppstår i produktionskedjan.

Motion och yttrande 9

Motion 9

Yttrande 9

Återvinning av lantbruksplast
Ölmstad

Styrelsens redovisning:
Hantering av plast är något alla lantbruksföretag
kommer i kontakt med idag. Den insamling
av lantbruksplast som sker tar, precis som
motionären påvisar, bara emot de plaster som är
anslutna till retursystemet. En självklarhet kan
man tycka då återvinningen bekostas av avgiften
som erläggs vid köp av den anslutna plasten.

Ölmstad LRF har under 2021 haft ansvaret för
insamling av lantbruksplast för återvinning i
Ölmstad med omnejd. Vi uppmärksammade
då att det finns ett flertal företag som är
leverantörer av olika produkter till lantbruket
som ej har avtal med Svepretur för emballage
och liknande. Enligt Svepreturs regelverk ska
man ej ta hand om den plast från företag man
ej har avtal med. Det ligger på lantbrukarens
ansvar att sortera bort sådan plast.

Dock framkommer det ofta åsikter om att
det är svårt att sortera rätt och ett missnöje
att inte kunna lämna fler fragment vid
insamlingstillfället. Att få lämna fler sorters
plast hade kunnat bidra till förenklad hantering
på gårdsnivå, samt att en större del av plasten
faktiskt går till återvinning.

Vid insamlingstillfällena tycker vi att det
fungerar så där och att det ibland kommer med
plast som inte hör hemma där. Då uppstår ofta
onödiga diskussioner mellan den som lämnar
och den som bemannar.

För att kunna utöka återvinningen krävs att flera
leverantörer ansluter sig till systemet. För att
det ska vara attraktivt för tillverkaren behöver
lantbruket efterfråga de återvinningsbara
produkterna.

Vi tycker det är bättre att så många företag
som möjligt har avtal med Svepretur och vi
ser LRFs Riksförbund som lämplig aktör för
påverkansarbetet och att vi samtidigt kommer
närmare målet att all plast återvinns.

Vid LRFs riksförbundsstämma 6-7 oktober 2021
hanterades frågan, där Riksförbundsstyrelsen
fick i uppdrag att :
-göra en översyn av kostnadseffektiviteten
i nuvarande plaståtervinning och föreslå
förbättringar.

Vi yrkar:
Att

LRFs Riksförbund tar på sig uppgiften
att påverka och trycka på leverantörer
till lantbruket så att fler avtal etableras
med Svepretur.

Att

Regionstämman antar motionen

Att

motionen skickas vidare till LRFs
Riksförbund

-göra en översyn av användarvänligheten i
plaståtervinningen
-arbeta för att fler ska inse vikten av att välja
plast som ingår i återvinningssystemet.
I och med att frågan behandlats på riksnivå
under hösten och nu arbetet pågår enligt
ovanstående punkter, ser regionstyrelsen inte
någon anledning att skicka vidare frågan för
ytterligare behandling på riksstämman i nuläget.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att
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motionen anses besvarad med vad
regionstyrelsen anfört.

Det är viktigt att vi på landsbygden är villiga att
medverka till att producera solel. Ström från
solceller är ett komplement som framför allt
ger oss egenproducerad ström under vår och
sommarhalvåret. Med egen laddbox och egen
batterilagringkapacitet klarar vi också bilens
energiförsörjning.
Många gårdar består av flera permanenta
bostäder. Flera brukare eller flera generationer
bor nära varandra. Även grannar kan vara
närboende. Som det är idag kan man inte
ha en gemensam anläggning för energi/
strömförsörjning från sol-el till flera bostäder.
Har varje bostad sin elmätare/
fastighetsbeteckning motsätter sig
elhandelsföretagen (t.ex. E.on, Vattenfall) en
gemensam anläggning. Så snart flera elmätare
berörs måste var och en bygga sin egen solpanel.
Detta måste vi ändra på!

Vi yrkar:
Att

LRF jobbar med att regelverket för
gemensam anläggning
(kooperativ)”mjukas” upp.

Att

LRF påverkar tillståndsprocessen
i riktning för att gemensam anläggning
underlättas.

Att

LRF jobbar med att övertyga politiker
om den nationella nyttan med att nyttja
många av de större taken på
landsbygden för solel-produktion.

Att

motionen sänds vidare till LRF:s
riksförbundsstämma.

Yttrande 10
Styrelsens redovisning:
Motionen är ett förslag om att det ska vara
möjligt att skapa mindre, lokala elnät. Tidigare
har det bara varit de större elbolagen som fått
tillstånd att vara elleverantörer. Motionären vill
att det ska vara möjligt att skapa en gemensam
anläggning för energi/strömförsörjning från
sol-el till flera bostäder.
En ändring i ellagen från och med 1 januari
2022 gör det nu tillåtet att skapa ”interna
lågspänningsnät för delning av energi”. Det
innebär att det finns möjligheter för delning
av energi för överföring av lokal förnybar
energi. En solcellsproducent kan bygga
lågspänningsnät för delning av el till grannar
och närboende.
Hur stora de lokala elnäten får bli är ännu
inte fastställt och det finns heller inget
klart regelverk kring inköp och försäljning.
Energimarknadsinspektionen gör enskilda
bedömningar på begäran av den som avser att
bygga ett internt ledningsnät. Planen är att det
första besluten kommer tas i kvartal ett 2022.
De besluten kommer vara prejudicerande och
vara vägledande för vad som gäller. I solklara
fall kan man koppla ihop olika fastigheter
med varandra men är man osäker så bistår
Energimarknadsinspektionen med enskild
bedömning.
Bakgrunden till ändringarna i lagen är
att framtida elnät måste klara utmaningar
med stora variationer i effektbehov och
effekttillförsel på ett kostnadseffektivt
sätt. Detta minskar sårbarheten i
energiförsörjningen. Det här är ett led i att öka
möjligheterna till mer förnybar produktion
och anpassa svenskt regelverk till ett EUdirektiv.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att
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motionen anses besvarad med vad
styrelsen i sitt yttrande anfört.

Motion och yttrande 10

Motion 10
Sol-el
Anebyorten

Motion 11
Intrångsersättning i skogsmark
Bellöorten

Vi yrkar:

Motion och yttrande 11

Bakgrund
Äganderätten för den egna skogen har många
hot idag på den skogspolitiska himlen. Även
samhällets behov av exploatering vid dragning
av kraftledningar, vägar, järnvägar och liknande
hotar äganderätten, den s.k. samhällsnyttan
eller expropriation.
Naturligtvis kan inte en enskild skogsägare
stoppa samhällets utveckling. Det innebär
alltså att fastighetsägaren blir av med hela
eller delar av sin fastighet eller måste tåla att
den belastas med någon rättighet. Vanligen
kommer man genom förhandling fram till
ersättningsnivån, men i botten finns den s.k.
expropriation regeln som är samhällets yttersta
medel att ta till om man inte kommer överens.
Ersättningsnivåerna vid en ev. expropriation
regleras i expropriationslagen (1972:719)
och beräknas från 2018-års Skogsnorm som
Lantmäteriet förrättar. Utöver beräkningen
läggs ett schablonmässigt påslag på 25 procent
till värderingen som bedömts vara tillräckligt
högt för att utgöra en reell förstärkning av
äganderätten.

Att

LRF arbetar för en höjning av
intrångsersättningen med ett 50 eller
100 procentigt påslag.

Att

LRF utreder om en ”arrendeersättning”
kan vara ett alternativ till den
engångsersättning markägaren får vid
intrångsersättning.

Yttrande 11
Styrelsens redovisning:
Regionstyrelsen håller helt och hållet med
motionären om att det konstant finns ett hot
mot äganderätten och också brukanderätten
hos en markägare. Det är bland de viktigaste
frågor LRF har att arbeta med dagligen. Det
viktigaste arbetet för LRF är att arbeta för att
intrång hos jord- och skogsbruket blir så få
som möjligt. Här finns det mycket att göra
för LRF eftersom vi tyvärr ser att samhället
ofta anser sig kunna motivera intrång och
rådighetsbegränsningar. Under senaste tiden
kopplat direkt till artskyddet, där markägare är
förtvivlade i den situationen som just nu råder.

Vid en förhandling om intrångsersättning
har samhällets part trumf på hand med
expropriationsregeln i botten och kan erbjuda
en något högre ersättning än beräkningen vilket
gör att markägaren ser sig tvingad att godta
budet då alternativet är expropriation.

Argumentation

I de fall som intrång har starka skäl och
kan accepteras skall ersättning utgå och
vara marknadsmässig. Att riksdagen år 2010
beslutade att ersättningen skulle höjas från
100% till 125% av skadan för fastighetsägaren
var ett resultat av tiotals år av påverkansarbete
där LRF var en av de allra viktigaste
aktörerna. LRF lägger idag mycket kraft på
att säkerhetsställa att ersättning utgår efter
korrekt värdering och enligt den lagstadgade
ersättningsnivån.

Med dagens snabbt stigande fastighetspriser
anser vi inte att ett 25 procentigt påslag är
tillräckligt vid en förhandling. Vi ser att en
snabb utbyggnad behövs i närtid av bland annat
elnätet, där en ersättning på exempelvis 50 eller
100 procents påslag ger bättre incitament att
vara positiv till nödvändig utveckling och det
skulle tydligt värdera äganderätten, och även
påskynda avtalsprocessen.

LRF kan också möta åsikten från myndighetshåll
att markägaren redan idag får en bra deal och
har liten förståelse för varför ersättningsnivån
inte skulle vara tillfyllest eller kan ifrågasättas.
Det är en försvårande omständighet när kravet
på höjd lagstadgad ersättningsnivå skall drivas.
Regionstyrelsen anser att frågan om höjda
ersättningsnivåer är mycket angelägen och
måste drivas även om det finns svårigheter.

Då fastighetsägaren förlorar möjligheten till
avkastning på den avtalade marken för lång
tid borde det utredas om ett arrende (årlig
eller vart 5:e/10:e år) kan vara ett alternativ
till engångsersättning, likt ersättning vid
uppförande av vindkraftverk.
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Möjligheterna att få politiskt stöd för en höjning
av ersättningsnivåerna har tidigare varit svagt
men behöver prövas återigen.
Gällande motionens förslag om utredning
av en arrendeersättning som alternativ till
engångsersättning, så har LRF Skogsägarna
under hösten 2021 gjort en sådan utredning
och tagit fram rapporten ”Frivillig grund förslag till ett nytt system för skydd av skog
i Sverige”. I rapporten finns förslag till nya
ersättningsformer vid skydd av natur vilket också
skulle kunna tillämpas vid intrång. Dessa förslag
kommer också lägga en grund för kommande
arbete att realisera den öppning som kommit i
och med skogspropositionen, där man föreslår
nya ersättningsformer och att frivillighet ska
vara grundläggande vid skydd av natur.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att

regionstyrelsen får i uppdrag att enligt
motionens intentioner skriva en motion
till riksförbundsstämman att LRF ska
arbeta för en höjning av
intrångsersättningen till 150% av skadan
samt att arbeta vidare med en modell
gällande arrendeersättning vid intrång
som går i linje med förslagen i rapporten
”Frivillig grund – förslag till ett nytt
system för skydd av skog i Sverige”
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Presentation föreslagna nya styrelseledamöter

Föreslagna nya ledamöter

Ulrica Björnhag
En driven entreprenör och HR-specialist med fokus på innovation och
hållbarhet. Jag är född och uppväxt i Uppsala, flyttade till Halmstad som
tjugoåring där jag senare bildade familj. Har en fil.kand i beteendevetenskap.
Är en nyfiken och engagerad person som gillar kontraster i livet. Har jobbat
många år i det privata näringslivet med verksamhetsutveckling, ledarskapsoch grupputveckling. Parallellt har jag drivit olika verksamheter i egen regi
samt varit engagerad i ideella föreningar och som mentor.
Idag arbetar jag 80 % på Domstolsverket i Jönköping. Är huvudman i Sparbanksstiftelsen Alfa,
Hållbarhetsambassadör i LRF, ingår i JIGS (Jämställdhet I de Gröna näringarna) och nätverket
”Kvinnor leder” (Kvinnliga VD:ar i regionerna GGVV).
Bor i byn Gräshult, 5 mil söder om Jönköping där jag tillsammans med min man driver
Hagshultskossorna (Kopensionat för pensionerade mjölkkor). Vi har tillsammans fem (vuxna)
barn, en hund och två katter – förutom de 70 kossorna. Hela vår verksamhet bygger på hållbarhet
och ett starkt engagemang för djuren, det är frågor som även engagerar mig i större sammanhang.
Affärsmannaskap och entreprenörskap ligger också högt på intresselistan samt utveckling och
innovation.

Johan Nyman
Jag driver tillsammans med min sambo skogsbruk på en gård i Burseryd i
Gislaveds kommun. Jag arbetar med skog och skogsbruk, nu som skogsrådgivare på Hushållningssällskapet i Jönköping och tidigare som egenföretagare under ett antal år. Fram till februari har jag varit ledamot i
LRF Gislaveds kommungrupp och haft ansvar för frågor rörande skog och
vilt. Jag är övertygad om att skogen är, och kommer att förbli, en viktig
resurs som ska förvaltas och brukas på ett hållbart sätt.
Inom området skogsbruk är frågor om lönsamhet, brukanderätt, klimatanpassning och
viltförvaltning sådana frågor som jag brinner för och som enligt mig är grundfundamenten för att
vi i framtiden ska kunna fortsätta bedriva familjeskogsbruk. Som styrelseledamot i regionstyrelsen
hoppas jag kunna vara med och bidra med min kunskap och mitt engagemang för att vi inom de
gröna näringarna ska få bättre förutsättningar för våra verksamheter i framtiden.

Fredrik Karlsson, LRF Ungdomen
Efter studenten från Stora Segerstad naturbruksgymnasium jobbade jag några
år som djurskötare på en mjölkgård, därefter läste jag till lantmästare på SLU
Alnarp. Idag jobbar jag som rådgivare inom Ekonomi & lantbruk på Ludvig
& Co, fyra dagar i veckan. Den övriga tiden arbetar jag på gården utanför
Eksjö, där vi har en mindre mjölkkobesättning.
LRF har gott anseende hos andra institutioner och det känns bra att vara en
del av det. Jag ser fram emot att kunna använda nätverket och plattformen
inom LRF till att göra något bra.
Jag tycker inte om att sitta still vid sidan om utan vill känna att jag kan vara med och påverka åt
något håll inom ämnen som engagerar mig, vilket för mig är lantbruk. Som representant för LRF
Ungdomen ser jag också möjlighet att få jobba med frågor som är särskilt viktiga för oss unga i
branschen, exempelvis föryngring av branschen och trygga återväxten.
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Personal 2021
LRF Jönköpings län har gemensam personalgrupp med LRF Sydost.

Karin Eickhoff, Regionchef, karin.eickhoff@lrf.se
Anna Arnesson Bergengren, Verksamhetsutvecklare Vatten, anna.arnesson.bergengren@lrf.se
Anna Irani, Äganderättsexpert, anna.irani@lrf.se

Carin Hoflund, Verksamhetsutvecklare Äganderätt & Skog, carin.hoflund@lrf.se
Dan Sandberg, Verksamhetsutvecklare viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP,
dan.sandberg@lrf.se
Elenore Petersson, Kommunikatör, Barn och ungdomsfrågor, LRF Ungdomen Jönköping,
elenore.petersson@lrf.se
Eva Söder, Organisationsutvecklare, Projektkoordinator Mer mat – fler jobb, eva.soder@lrf.se
Helena Elmquist, Verksamhetsutvecklare Hållbarhet, klimat & miljö, helena.elmquist@lrf.se
Helene Lantz, Verksamhetsutvecklare skog & vilt
Henrik Djerv, Verksamhetsutvecklare Vatten (t.o.m. juni 2021)
Henrik Sporrong Esbjörnsson, Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation,
Kommungruppsanvarig, henrik.sporrong@lrf.se
Lisa Hartelius, Medlemsutvecklare, lisa.hartelius@lrf.se
Rose-Marie Winqvist, Konsumentaktiviteter, barn och ungdomsfrågor, offentlig upphandling och
livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping, rose-marie.winqvist@lrf.se
Sarah Ejermark, Strategisk kommunikatör, ICA Maxi samarbetet, LRF Ungdomen Sydost,
sarah.ejermark@lrf.se

Projekt 2021
Ingemar Arwidsson, Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag, ingemar.arwidsson@lrf.se
Jenny Fröberg, Projektledare Skogens Mångbruk, jenny.froberg@lrf.se
Maria Hjelm Nilsson, Medlemsutvecklare (t.o.m. dec 2021)
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Personal 2021

Ann-Cathrine Carlsson, Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och
krisberedskap, ann-cathrine.carlsson@lrf.se

Verksamhetsberättese LRF Jönköpings län 2021
Årskrönika

Verksamhetsberättelse

Ännu ett år har gått och även detta år har påverkats av restriktioner på grund av pandemin. När vi
summerar året så konstaterar vi att vi ändå har lyckats genomföra en omfattande verksamhet. Det
personliga mötet kan aldrig ersättas digitalt men det har gett oss möjlighet att träffas på ett enkelt
sätt med mycket dialog och information till medlemmarna.
Frågor som vårt framtida CAP och rovdjursdebatten har varit högt uppe på agendan. Skogsdebatten
har haft ett högt tonläge under året, där vi försökt att påverka våra beslutfattare om hur sydsvenskt
skogsbruk fungerar.
Vi har också haft turbulens i rikspolitiken som påverkat vårt regionala påverkansarbete gentemot
våra rikspolitiker. Vi valde att bjuda in våra riksdagsledamöter till dialog i slutet av sommaren och
fick en god respons från politikerna, vilket ledde till att vi fick flera bra möten och tillfällen till
dialog i samband med att vi bjöd ut dem till gårdsbesök.
Anders Friberg, regionordförande

En redogörelse om vad som hänt och gjorts inom våra
verksamhetsområden 2021 finns att ta del av digitalt på:
www.lrf.se/jonkoping/regionstamma2022
LRF Ungdomen
Kommungrupperna
Lokalavdelningarna
Medlemsrekrytering
Regionstämman
Omsorg & Krisberedskap
Kommunikation
Personal
Projekten

Livsmedelsstrategin
Skog
Vilt
Klimat, miljö och hållbarhet
Vatten
Företagande
Ägande- och brukanderätt
Jordbrukspolitik/CAP
Barn & Ungdom
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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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www.lrf.se/jonkoping

