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Välkommen till ordinarie regionstämma för LRF Sydost

Program

Tisdagen den 23 mars, digitalt via Microsoft Teams

LRF Sydosts regionstämma 2021 arrangeras digitalt och sänds från Kalmarsalen.

Program
08.00		

Fullmäktigeanmälan öppnar

09.00		
Välkommen
		Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost
		
Karin Eickhoff, regionchef 		
		Stämman öppnas
		Stämmoförhandlingar (valen)
		Prisutdelningar 2020
10.30		

Fika

		Föreläsning
		Stämmoförhandlingar (motioner)
		Prisutdelningar 2021
ca 14.00

Avslut
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Föredragningslista vid ordinarie regionstämma för LRF Sydost

Föredragningslista

Tisdagen den 23 mars 2021
1.

Stämman öppnas

2.

Val av presidium
Valberedningens förslag
Ordförande			
Vice ordförande			

Sven-Olof Petersson, Torhamn, Karlskrona
Ida Eriksson, Växjö

Styrelsen anmäler
Föredragande sekreterare 		
Karin Eickhoff
Protokollssekreterare		Eva Söder
3.

Val av två protokolljusterare samt två rösträknare

4.

Beslut om fastställande av arbetsordning för stämman

5.

Fastställande av dagordning

6.

Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
- Samtliga inrapporterade fullmäktige från lokalavdelningarna har erhållit personlig kallelse i
samband med att stämmomaterialet skickades ut. Det skickades ut med e-post den 5 mars
- samt postades den 8 mars 2021 i Växjö. 		
- Annons i Mitt i Byn den 12 mars 2021
- Kallelse på hemsidan sedan den 5 mars 2021

7.

Fastställande av röstlängd
Fullmäktige har registrerats innan stämman

8.

Verksamhetsberättelse LRF Sydost 2020

9.

Revisorernas berättelse

10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2020, LRF Sydost ideella förening.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2020 års förvaltning

12.

Val av antalet ledamöter i regionstyrelsen LRF Sydost
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 5-11 ledamöter.
Valberedningen föreslår stämman besluta

att
		
13.

regionstyrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter inklusive ordinarie ledamot från LRF
ungdomen samt en suppleant från LRF ungdomen.

Val av styrelseledamöter
Mandatperioden kvarstår fram till 2022 för följande ledamöter:
Per-Göran Sigfridsson, Förlösa, Kalmar
Eleonor Nilsson, Södra Vi-Djursdala, Vimmerby
Roger Gustafson, Ottenby, Mörbylånga
Mandatperioden utgår vid 2021 års stämma för följande styrelseledamöter:
Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik
Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona
Christian Horn, Växjöorten, Växjö
Camilla Hilmersson, Älmeboda, Tingsryd
(fortsättning på nästa sida)
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Valberedningens förslag för mandatperioden 2021–2023
Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona (omval 2 år)
Christian Horn, Växjöortens, Växjö (omval 2 år)
Johan Refónd, Annerstad, Ljungby (nyval 2 år)
Anette Giselsson, Västra Torsås, Lönashult (nyval 2 år)

Håkan Petersson, Torhamn, Karlskrona Ordinarie (1 år)
André Torstensson, Mortorp-Karlslunda, Kalmar Suppleant (1 år)
14.

Val av regionförbundets ordförande för tiden till och med 2022 års ordinarie stämma
Valberedningen föreslår stämman besluta
att
till ordförande välja Roger Gustafsson, Ottenby, Mörbylånga

15.

Val av revisorer jämte suppleanter
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

till revisorer jämte suppleanter utse

Ordinarie
Gunilla Karlsson, Kalmarbygdens, Kalmar (omval)
Tage Åkesson, Listerbyorten, Ronneby (omval)
Suppleanter
Bengt Martinsson, Härlunda, Älmhult (omval)
Per Johansson, Västra Sevede, Vimmerby (omval)
16.

Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedningen, däribland dess ordförande inför 2022
års stämma.
Regionstämman utser årligen en valberedning som skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. 		
Regionstämman utser en ledamot till ordförande som också kallar valberedningen.
Nuvarande valberedning för beredande av val till 2021 års regionstämma har bestått av:
Emil Pettersson, Mörbylångadalen, Mörbylånga Ordförande.
Gustav Fridolf, Rottnebygden, Växjö Vice ordförande
Björn Enarsson, Ronnebyorten, Ronneby
Lovisa Bergkvist, Torhamn, Jämjö
Cecilia Engström, Vislanda- Blädinge, Alvesta
Joakim Andersson, Odensvi, Västervik
Joacim Pihl, Kristdala, Oskarshamn LRF Ungdomen

17.

Val av beredningsgrupp för att förbereda val till valberedning
Beredningsutskottet har utgjorts av: Sammankallande Mikael Lindberg, Alvesta kommungrupp,
Sofia Hidling, Karlskrona och Inga Jonsson, Mönsteråsbygden, Mönsterås.

18.

Bestämmande av arvoden och reseersättningar till regionstyrelsen
Valberedningen föreslår stämman besluta

att
		

ett fast årsarvode till regionordföranden utgår med 1,25 inkomstbasbelopp (66 800) samt 		
därutöver 3,50 kr per medlem baserat på medlemsantalet vid verksamhetsårets slut.

att
		

ett fast årsarvode till regionstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande regionordförandes
att disponera för ersättning efter beslutad arbetsfördelning.

att
		

följa riksförbundsstämmans beslut vad gäller övriga dagarvoden, kostnads- och 			
reseersättningar.

(fortsättning på nästa sida)
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Föredragningslista

Ungdomsrepresentanter enligt förslag från LRF Ungdomen

Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp 		
exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättning

1-13			14-24
245 kr/timme		
3 346 kr

Föredragningslista

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00. Antalet timmar beräknas 		
som antalet påbörjade timmar som överstiger 30 minuter. Dagarvode utgår endast för hela timmar. 		
Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
Rese och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal.
Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare.
Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal. Traktamentsersättning 		
utgår enligt LRFs avtal för anställda.
19.

Bestämmande av arvoden och reseersättningar till revisorerna
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

20.

tjänstgörande revisorer erhåller vardera totalt ett arvode med tvåtusen kronor (2 000 kr).

Bestämmande av arvoden och reseersättningar till valberedningen
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

valberedningen erhåller ett arvode om totalt 12 000 kr att fördela inbördes enligt nedan:

Valberedningens ordförande 		
4 000 kr
Valberedningens vice ordförande
1 500 kr
Resterande 6 500 kr fördelas på övriga ledamöter i valberedningen.
att

även dagarvode och reseersättning betalas ut vid möten.

21.

Behandling av inkomna motioner

22.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till regionstämman.

23.

Val av fullmäktige jämte ersättare till LRFs digifysiska Riksförbundsstämma den 25-26 maj.
Valberedningens förslag

att
till ordinarie fullmäktige till riksförbundsstämman jämte suppleanter i angiven turordning 		
		utse
att
		

ge LRF Sydost regionstyrelsen uppdraget att utse, efter motionsbehandlingen, en ordinarie
fullmäktigeledamot till riksförbundsstämman.

Ordinarie
Roger Gustafsson, Ottenby, Mörbylånga
Per-Göran Sigfridsson, Förlösa, Kalmar
Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona
Christian Horn, Växjöortens, Växjö
Anette Giselsson, Västra Torsås, Lönashult
Eleonor Nilsson, Södra Vi- Djursdala, Vimmerby
Johan Refónd, Annerstad, Ljungby
Håkan Petersson, Torhamn, Karlskrona
André Torstensson, Mortorp-Karlslunda, Kalmar
Emil Ivansson, Bäckebo-Kråksmåla, Nybro
Caroline Eriksson, Räpplinge, Öland
(fortsättning på nästa sida)
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24.

Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning
Frågor får väckas om minst 2/3 av de röstberättigade samtycker.

25.

Stämman avslutas

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 Sydost i meddelanderaden.
Eller använd QR-koden som finns i
appen för Swish för att scanna in din
gåva. LRF Sydosts QR-kod är här till
höger
Du väljer summan själv.
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Föredragningslista

Suppleanter
1. Eric Östergren, Vislanda-Blädinge
2. Martin Andersson, Hallingeberg
3. Stina Kristiansson, Moheda
4. Hanna Ingesson, Blackstad
5. Per Bertland, Ronneby
6. Hans Nilsson, Döderhult
7. Mattias Classon, Eringsboda
8. Cecilia Olsson, Norra Möckleby
9. Elin Jonasson, Torhamn
10. Karin Olsson, Tingsås
11.Erik Fredriksson, Ramdala
12. Erika Henriksson, Jät-Uråsa

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.
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Styrelsen 2020

Styrelsen 2020

Från vänster: Håkan Lundgren, Fredrik Olsson, Håkan Petersson, Fredrik Persson, Roger Gustafsson,
Christian Horn, Camilla Hilmersson, Eleonor Nilsson (inklippt), Per-Göran Sigfridsson.

Valberedning:

Styrelsens ansvarsområden:

Emil Pettersson, Mörbylångadalen LRF,
Mörbylånga, ordf.
Gustav Fridolf, Rottnebygden, Växjö LRF, vice
ordf.
Björn Enarsson, Ronnebyorten LRF, Ronneby
Joakim Andersson, Odensvi LRF, Västervik
Cecilia Engström, Vislanda LRF, Alvesta
Joacim Pihl, Kristdala LRF, Oskarshamn
Lovisa Bergkvist, Torhamn LRF, Jämjö

Håkan Lundgren, ordförande: Länsstyrelserna, Regioner,
Skog, Krisberedskap och Medlemsutveckling
Fredrik Persson, vice ordförande: Viltfrågor och
hästföretagande
Fredrik Olsson, ordinarie ungdomsrepresentant: LRF
Ungdomen, infrastruktur, innovation och forskning
Håkan Petersson, suppleant ungdomsrepresentant:
Naturbruksgymnasier, Jobba Grönt, Bonden i Skolan,
eftergymnasial utbildning, arrende frågor
Roger Gustafsson: Vatten och äganderätt
Christian Horn: Lokalavdelningar, organisatorisk
utveckling, kommunikation; sociala medier
Camilla Hilmersson: Klimat, hållbarhet och miljö,
jordbrukspolitik och Greppa Näringen
Per-Göran Sigfridsson: Livsmedelsstrategierna och
offentlig upphandling, energi, affärsutveckling,
företagande, djurskydd/omsorg
Eleonor Nilsson: Landsbygdsutveckling, kommungrupper
och Studieförbundet Vuxenskolan

Revisorer:
Gunilla Karlsson, Kalmarbygdens LRF, Kalmar
Tage Åkesson, Listerbyorten LRF, Ronneby

Representation i arbetsgrupper:

Camilla Hilmersson
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Föreslagen ny ordförande 2021
Jag är 53 år och bor i Gräsgård på s:a Öland och är gift med Annika. Vi har
två utflugna söner och har fram till 2017 drivit eget lantbruk tillsammans
i närmare 30 år med inriktning på mjölk/kött och växtodling då vi sålde
gården, förutom lite mark.
I dag jobbar jag på Växa Sverige som avbytarsamordnare och parallellt med
lantbruket har jag engagemang i branscher kopplat till de gröna näringarna
såsom förtroendevald, vilket är givande och intressant! Inom LRF började jag
i slutet på det förra seklet i Ottenby lokalavdelning och därefter i Mörbylånga
kommungrupp. Förutom det sitter jag som LRFs representant i Ölands
skördefest och Södra Ölands världsarvsråd. Jag blev invald i Sydosts styrelse
på förra stämman och där är mina ansvarsområden äganderätt och vatten.
Det, tillsammans med näringspolitiska frågor är det som jag historiskt sett
varit mest engagerad i. Att få uppdraget som ordförare förpliktigar gentemot
våra medlemmar samtidigt som det är en personlig utmaning, men med en
trygghet och styrka av att vara en del av LRF organisationen!

Föreslagna nya ledamöter 2021
Johan Refónd, Annerstad LRF, Ljungby

Jag är 44 år och kommer från Grimshult i Ljungby kommun. På den fritid som
blir, jagar jag och ägnar mig åt mitt teknikintresse. Jag gick på Ryssbygymnasiets
naturbruksprogram med skogsinriktning. Efter värnplikten utbildade jag
mig till teknisk officer på arméns tekniska skola i Östersund och har efter
det tjänstgjort på olika tekniska befattningar på Ingenjörregementet i Eksjö
och på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Idag är jag lantbrukare på
heltid med en nötbesättning med tillhörande växtodling, maskinstation och
skötsel av egen skog. Jag är ordförande i Annerstads lokalavdelning och en av
lokalavdelningens representanter i kommungruppen. Det som engagerar mig
mest är synen på företagande inom lantbruket och förutsättningar för mig som
företagare inom de gröna näringarna.

Anette Giselsson, Västra Torsås LRF, Lönashult
Jag är 56 år och kommer ifrån södra Alvesta kommun. Vi bedriver
skogsbruk, delvis självverksamt. Inägomarken är numera utarrenderad till en
mjölkproducent. Jag arbetar inom Farmartjänst i Älmhult och sitter med i Södra
Skogsägarnas förtroenderåd i Alvesta, för närvarande som vice ordförande.
Jag har en bakgrund inom jord- och skogsbruk, men har även arbetat inom
andra branscher. Just nu har jag ingen roll specifikt inom LRF, men det lokala
samarbetet med Södra är självklart. Var genom detta stolt mottagare av LRF
Sydost:s silvernål 2019. Mitt främsta engagemang är skogen. För oss ägare, för
vårt gemensamma samhälle, för klimatet och den biologiska mångfalden.

André Torstensson, Mortorp-Karlslunda LRF, Kalmar
Jag är 26 år och bor i Runtorp söder om Kalmar, tillsammans med sambo och
tjänstehunden. Till vardags driver jag egen maskinentreprenadfirma med
inriktning på skogliga tjänster. Mitt engagemang för LRF började för snart
10 år sedan då jag blev invald i lokalavdelningen, där jag fortfarande verkar
för bygdens bästa. Sedan några år är jag även med i Sydost ungdomsstyrelse
där jag bland annat håller i en ekonomikurs för våra medlemmar. Jag är även
förtroendevald i Södra skogsägarnas förtroenderåd. Mina hjärtefrågor inom
alla mina förtroendeuppdrag är företagandet och ekonomin inom de gröna
näringarna, det skall gå att driva företag och leva ett bra liv på landet!
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Förslag valberedningen 2021

Roger Gustafsson

Sammanställning av motioner och skrivelser från
regionstämman Sydost 2020

Uppföljning av motioner

Motioner där åtgärder ska ske på regional nivå:
Vildsvinsproblematiken
Regionstyrelsen beslutade att med bifall till motionens intentioner fortsätta arbetet kring vildsvinsfällor
samt påverkansarbetet gentemot politiker samt att LRF undersöker möjligheter att söka pengar ur länens
viltvårdsfonder till utbildning i fällfångst av vildsvin
- LRF har haft möten med handläggare på Naturvårdsverket om att ändra reglerna för fångst av vildsvin så
att även vuxna vildsvin får fångas. Fällutbildningar har inte kunnat genomföras under pandemin då intresset
är för stort och det kommer fler besökare än vad FHMs rekommendationer tillåter. Panthera har dock
utbildningsfilmer www.vildsvinsfalla.se och LRF har marknadsfört de förhöjningar som fällan fick godkända
oktober 2020 i nyhetsbrev och på sociala medier. Vildsvinens skadeverkningar har också lyfts på möten med
våra riksdagspolitiker. - Eftersom vildsvin är ett vilt med lång jakttid har inte länsstyrelsen några särskilda
medel för vildsvinsförvaltningen och därför ingen möjlighet att söka medel ur länet viltvårdsfond.
Betesskador på skog
Regionstyrelsen beslutade att bifalla motionens intentioner och uppdra till regionstyrelsen att fortsatt verka
för att markägarnas inflytelse inom älgförvaltningen stärks.
- Under hösten 2020 har det genomförts ett intensivt arbete med att ta fram nya ledamöter till
Älgförvaltningsgrupperna. Nytt utbildningsmaterial och fortsatt arbete i projektet Viltstammar i balans 2.0.

Motioner som blev skrivelser till riks:
Mobiltäckning på landsbygden
- Under hösten 2019 och våren 2020 har LRF intensifierat arbetet i frågan genom deltagande i arbetsgruppen
”Infrastruktur för mobilt bredband 2023” som Post- och telestyrelsens Bredbandsforum ansvarar för. Förslaget
från LRF till ny definitionen är ”hela Sverige ska ha tillgång till infrastruktur för mobilt bredband och därmed
stabila mobila uppkopplingar med tillräcklig prestanda för att möta användarnas krav och behov.” Detta togs
med i slutrapporten som gruppen presenterade i juni 2020 med regeringen som mottagare. Motivationen till
det förslaget med det nya målet anges i slutrapporten genom bland annat orden ”att skapa förutsättningar
för moderna lant- och skogsbruk och transportsektorn, samt att säkra fortsatt utbyggnad av infrastruktur för
mobilt bredband bortom 2023”.
- Ett annat förslag som presenteras i slutrapporten, som sannolikt kommer göra störst skillnad för mobila
tjänster av god kvalitet på landsbygden, är möjligheten att kunna bygga samhällsmaster som är helt eller delvis
finansierade av det offentliga, på platser där kommersiella aktörer inte vill bygga. Detta förslag har LRF riks
under året lyft med bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman.
Slutrapporten finns att läsa här: https://bredbandsforum.se/media/1286/2020-infrastruktur-foer-mobiltbredband-2023-slutrapport.pdf

Motioner som fick bifall på riksförbundsstämman:

Nedan följer en samlad lägesrapport över de motioner som behandlades på LRF Sydosts regionstämma 2020.
2. I viltvården kommer skogen sekundärt
Riksförbundsstyrelsen beslutade att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att initiera en
inventeringsmetod för viltbete på fastighetsnivå som ett komplement till ÄBIN och att samverka med övriga
skogsnäringen i framtagandet av inventeringsmetoden.
- Arbetet är inte påbörjat. Men kommer att ske i samarbete med Södra Skogsägarna. anders.wetterin@lrf.se
3. Gemensamt kontrollorgan
Riksförbundsstyrelsen beslutade att bifalla motionen från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att fortsatt driva på i politiska kontakter och myndighetskontakter för ett effektiviserat och samordnat
kontrollgenomförande, inte endast som en kostnadseffektivisering utan även med intentionen att det ska
genomföras likvärdiga bedömningar mellan olika myndigheter och olika delar av landet.
LRFs arbete inom området god myndighetsutövning fortsätter även efter att frågan varit ett fokusområde för
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5. Livsmedelsstrategin
Riksförbundsstyrelsen beslutade att med bifall till intentionerna i det första yrkandet i motionen från LRF
Sydost uppdra åt riksförbundsstyrelsen att med kraft driva lönsamhetsfrågor och konkurrensfördelarna för
primärledet riktat mot olika produktionsgrenar i den nationella livsmedelsstrategin samt att med bifall till
intentionerna i det andra yrkandet i motionen från LRF Sydost uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
att den nationella livsmedelsstrategins mål om ökad konkurrenskraft och produktion infrias.
- En lägesrapport kring strategin togs fram i slutet av 2020. I mars 2021 kommer Jordbruksverket med en
(fördjupad) uppföljning av strategin. Tillväxtverket har samordningsansvar för livsmedelsstrategin och LRF
ingår i en kommitté som löpande följer och utvecklar arbetet. Övergripande kan sägas att den ekonomiska
utvecklingen inom jordbruket under 2020 sammantaget var positiv. I huvudsak beror detta på en bra
preferens för svenska livsmedel bland konsumenter där Coronaeffekter är en viktig förklaring, men där även
livsmedelsstrategin spelar roll. lars.erik.lundkvist@lrf.se
6. Stoppa hjortviltet
Riksförbundsstyrelsen beslutade att bifalla det första yrkandet från LRF Sydost och uppdra åt styrelsen att
fortsatt arbeta för utökad allmän jakt på dovhjort och lång allmän jakt på hind och kalv av kronhjort.
- Påverkansarbete med LRFs förslag om jakttider pågår. Regeringen har kallat till en hearing i frågan den 24
februari. Regeringens beslut om jakttider väntas under våren 2021. anders.wetterin@lrf.se
7. Säkerställ hållbar tillgång till veterinär service för lantbrukets djur
Riksförbundsstyrelsen beslutade att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
bjuda in Veterinärförbundet att tillsammans med LRF uppvakta Näringsdepartementet om behovet av att
tillsätta en statlig utredning för att säkerställa tillgången på veterinär service på landsbygden för lantbrukets
djur och häst samt att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att förstärka
dialogen med Veterinärförbundet, SLU och Jordbruksverket för att det i Sverige ska finnas veterinärer med
en tillfredsställande häst- och produktionsdjurskompetens tillgängliga under dygnets samtliga timmar samt
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att i dialog med SLU verka för ett gott studieklimat vid veterinärutbildningen.
- LRF är i samtal och möten med SLU, Jordbruksverket (JV) och Veterinärförbundet gällande
veterinärtillgången, beredskap (”jourtjänst”) hela dygnet i hela landet och SLUs studieklimat.
SLU har ändrat texten i beskrivningen av veterinärutbildningen på webben till lantbrukets fördel. JV har
skickat en skrivelse till näringsdepartementet i december 2020. Pågående arbete innehåller påverkan av
antagningskraven för veterinärutbildningen och praktikplatser på distriktsveterinärmottagningar. Planering
för veterinärstudentaktiviteter på SLU med näringen/LRF har skjutits upp på grund av Covid-19-pandemin.
anna.forslid@lrf.se
8. Vildsvinsproblematiken
Riksförbundsstyrelsen beslutade att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta prioritera vildsvinsfrågorna och driva på arbetet rörande fällor och fällfångst samt att med bifall till
intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att stimulera
vildsvinsjakt samt att LRF aktivt arbetar för att minska vildsvinsstammen rejält (tilläggsyrkande)
- Gällande arbetet med fällor och fällfångst har LRF haft ett inledande möte med ansvariga tjänstemän på
Naturvårdsverket. Vi fortsätter att jobba med frågan. När det gäller stimulans av vildsvinsjakt har vi fortsatt
att arbeta inom flera områden. Vi har till exempel i vårt remissvar gällande jakttider lagt förslag på hur
möjligheten till jakt kan förstärkas ytterligare. LRF har också lämnat svar på Livsmedelsverkets remiss om
regelverk för att möjliggöra försäljning av vildsvinskött från jägare direkt till bland annat konsument. Syftet
med Livsmedelsverkets arbete är att bidra till ökad vildsvinsjakt. I vårt påverkansarbete i samband med
lanseringen av handlingsplanen har vi förklarat vad vildsvinsskadorna innebär för jordbruket utifrån den
kunskap vi har. Vi har fört samtal med regeringen, partier och myndigheter. anna.irani@lrf.se
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Uppföljning av motioner

hela organisationen. LRF fortsätter till exempel arbetet tillsammans med Livsmedelsverket för att förbättra
kontakterna mellan företagen och myndigheten, liksom med Rådet för djurskyddskontroll i syfte att förbättra
rättssäkerheten i den kontrollen. Livsmedelskontrollen och djurskyddskontrollen är två områden som pekats
ut som särskilt problematiska av medlemmarna. Inom ramen för Handlingsplan Mjölk och på regional
och kommunal nivå fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra och underlätta miljötillsynen. Andra pågående
initiativ är LRFs arbete med att förbättra Trafikverkets myndighetsutövning och länsstyrelsernas handläggning
av ärenden om det generella biotopskyddet. asa.hill@lrf.se

Motion och yttrande 1

Motion 1

Yttrande 1

Moms
Virestad

Styrelsens redovisning
Vad gäller momsfrågan kan den utgående skatten
deklareras, och betalas, antingen månadsvis,
kvartalsvis eller årsvis till Skatteverket. Företag med
momspliktig omsättning under 1 mkr kan välja
fritt, företag med momspliktig omsättning mellan
1 mkr och 40 mkr kan välja mellan månadsvis och
kvartalsvis, medan företag med omsättning över 40
mkr måste deklarera månadsvis.

Vi vill att LRF ska undersöka om det går att återgå
till 25% moms på oprocessad mjölkråvara ute på
gårdarna, detta för att på så sätt förbättra gårdens
kassaflöde.
Allt vi handlar är det full moms på och även på vissa
råvaror vi producerar. När mjölken lämnar mejeriet
ska den låga momsen användas för att kunna hålla
nere priset för konsumenten.

En höjd utgående moms i ledet mellan lantbrukare
och mejeri skulle leda till en bättre likviditet för
lantbrukaren och till en sämre likviditet för mejeriet.
Likviditetseffekten vore dock väldigt sparsam
eftersom lantbrukaren enbart är statens uppbördsman som tar in skatten för att sedan redovisa
den till Skatteverket. Ett företag som måste betala
skatten till Skatteverket redan månaden efter torde
ha ytterst marginell effekt på likviditeten.

Vi yrkar
att

LRF ska undersöka om det går att återgå 		
till 25% moms på oprocessad mjölkråvara
ute på gårdarna.

att

motionen skickas vidare till LRFs 		
riksförbundsstämma.

Med det sagt är det EU:s momsdirektiv som sätter
gränserna för hur många skattesatser Sverige får
ha. Inklusive 0% är det 4 till antalet. Det är enbart
vissa varor och tjänster som får omfattas av de 3
lägre skattesatserna. För livsmedel (och råvaror till
livsmedel) får respektive medlemsland ha reducerad
skatt och vi i Sverige har valt att tillämpa detta. För
att höja skatten i ledet mellan lantbrukare och mejeri
krävs det att vi först förändrar EUs lagstiftning och
där får gehör för att oprocessad mjölk inte är ett
livsmedel, så att skatten höjs från 12% till 25% enbart
i ledet mellan lantbrukare och mejeri, men det
finner styrelsen inte vara lämpligt.
Det vore dock möjligt att höja skatten på alla
livsmedel från 12% till 25% i samtliga led utan att
någon EU-lagstiftning behöver förändras men inte
heller det finner styrelsen vara lämpligt.
Det krävs alltså väldigt mycket arbete och vi skulle
behöva offra mycket politiskt kapital, och trots det
är det osannolikt att vi skulle få gehör, för att få till
en lagändring som enbart marginellt förbättrar
likviditeten, men som inte förbättrar lönsamheten
och konkurrenskraften i övrigt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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avslå motionen med hänvisning till vad 		
regionstyrelsen ovan anfört.

Motion 2

Yttrande 2

EU stöd
Virestad

Styrelsens redovisning

Vi yrkar
att

LRF undersöker möjligheten till fler och 		
tidigare delutbetalningar på EU-stöden.

att

motionen skickas vidare till LRFs 		
riksförbundsstämma.

Men som det ser ut idag så kan det inte göras några
utbetalningar förrän tidigast 15 oktober, enligt EUs
finansiella förordning. EUs budgetar för det aktuella
produktionsåret börjar gälla i oktober samma år,
därav förskott tidigast i oktober. Ska utbetalningar
ske tidigare än oktober måste EUs 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 nyttjas inte denna
möjlighet utan en tidig slututbetalning (från 1
december) prioriteras.
Vissa år har EU-kommissionen 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 rätt sent.
LRF verkar för att administrationen ska vara sådan
att utbetalningarna kan göras så tidigt som möjligt.
LRFs position är att betala ut så tidigt som EUreglerna tillåter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

15

avslå motionen med hänvisning till vad 		
regionstyrelsen ovan anfört.

Motion och yttrande 2

Vi vill att LRF ska undersöka om det går att utveckla
utbetalningar av EU-stöd. I dagens digitala samhälle
vill vi att utbetalningar sker 4 gånger per år för att
på så sätt förbättra kassaflödet ute på gårdarna.
Exempel första utbetalning 20 juni, andra den 10
augusti, tredje 20 oktober och slututbetalning betalas
ut när alla kontroller är genomförda.

Styrelsen håller med motionären om att det skulle
stärka företagens kassaflöde om EU-ersättningarna
kunde betalas ut tidigare och vid fler tillfällen på
året.

Motion och yttrande 3

Motion 3

Yttrande 3

Ta betalt för naturvård
Nöttja

Styrelsens redovisning

Bakgrund
Skogen är viktig för Småland och är en del av lösningen
på flera av dagens samhällsutmaningar. Den av
regeringen tillsatta ”skogsutredningen” blev klar och
presenterades i november 2020. Den saknar i många
stycken ett perspektiv utifrån skogsägaren. En av LRFs
viktigaste uppgifter är att arbeta för äganderätten och
skogsägarnas lönsamhet. Sverige har skrivit under
internationella avtal om att skydda 17% av samtliga
förekommande naturtyper. Sannolikt kommer nya
internationella avtal att öka behovet ytterligare av
skyddad natur till att omfatta 30% fram till 2030.

Regionstyrelsen håller med motionären att skogen är
viktig för Region Sydost och är en del av lösningen på
flera av dagens samhällsutmaningar. Regionstyrelsen
ser också med oro vad resultatet av den tillsatta
skogsutredningens förslag kommer att innebära för
skogsägaren särskilt ur ett sydostperspektiv. Motionären
lyfter särskilt de nationella åtaganden som Sverige
skrivit under vad det gäller skyddad natur. En viktig
förutsättning för nationella åtaganden är att man
räknar på samma sätt som de flesta andra länder. Här
har LRF i en utredning visat att vi har betydligt mer
skyddad natur än vad som redovisats. Naturvårdsverket
har nu fått i uppdrag att se över Sveriges sätt att beräkna
skyddad natur och skog i framtiden.

Motivering
Jag vill att LRF Sydost undersöker hur vi kan ta
betalt för naturvård eller ”produktion och leverans
av andra ekosystemtjänster”. Bara Småland har ca
40 000 skogsägare och naturvården måste bidra till
skogsgårdens lönsamhet och inte tvärtom. Detta är
också viktigt ur ett landsbygdsperspektiv. Vi skogsägare
ska ges möjlighet att möta framtiden inte hindra den. I
den småländska skogsstrategin föreslås det att man ska
”skapa en småländsk modell för effektiv och anpassad
naturvård”.

En av de stora utmaningarna i utredningen är
hur man ska balansera produktion och miljö.
Motionären efterlyser hur man ska kunna ta betalt
för ekosystemtjänster och att naturvården måste
bidra till skogsgårdens lönsamhet och inte tvärtom.
Regionstyrelsen delar motionären syn och kunde man
hitta någon form av lösning på denna komplicerade
fråga då måste fler våga tänka nytt. Regionstyrelsen
ser inte att vi kan komma vidare enbart i LRFs regi
utan behöver använda den möjlighet som finns i de
regionala skogsstrategierna där LRF ingår.

Bedömning
Konflikten mellan naturvård och virkesproduktion
är ur skogsägarnas perspektiv egentligen helt onödig.
För att Sverige ska lyckas leva upp till internationella
åtaganden och miljömål så måste områden med
höga biologiska värden såsom ”nyckelbiotoper” och
t.ex. ”grön infrastruktur” bli en ekonomisk tillgång
för skogsägaren. Naturvården borde kunna bli
en egen produktionsgren inom skogsbruket som
ökar möjligheten att kunna bo och försörja sig på
landsbygden. Den skulle också kunna leda till ökad
attraktion för landsbygden, för skogsbruket samt en
bredare och djupare kunskapsbas.

Under 2021 kommer den småländska handlingsplanen
revideras och under punkt 5.2 Skapa småländsk modell
för effektiv och anpassad naturvård finns möjligheter att
komma med förslag. Det kommer även att vara möjligt
att påverka Blekinges skogsstrategis handlingsplan.
Styrelsen föreslår stämman besluta

Vi yrkar
att

LRF Sydost tillsätter en grupp om ca 3-6 st 		
aktiva och intresserade skogsägare.

att

gruppen får i uppgift att utifrån och inom 		
ramen för den ”småländska skogsstrategin”
arbeta fram förslag på hur naturvården kan
bli lönsam ur ett skogsägarperspektiv men 		
också effektiv ur ett samhällsperspektiv.

att

gruppen får medel och resurser att bjuda in
och ta hjälp av experter.

att

gruppen ska komma igång så fort som 		
möjligt under 2021.
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att

uppdra till regionstyrelsen att som medaktör i
Smålands och Blekinges skogsstrategier lägga
förslag på revidering av handlingsplanerna 		
2021.

att

uppdra till regionstyrelsen att i småländska 		
skogsstrategin punkt 5:2 i skogsstrategin 		
föreslå att det bildas en tankesmedja 		
med olika intresserade aktörer med 		
uppgift att arbeta vidare hur naturvården kan
bli lönsam ur ett skogsägarperspektiv 		
men också effektiv ur ett samhällsperspektiv.

att

uppdra till regionstyrelsen att anordna 		
webbinarium angående skogsutredningens
remiss för att få inspel från de 45 000 		
privata skogsägare som finns i 			
Småland, Blekinge och Öland att lämna 		
synpunkter till remissvaret från LRF 		
Skogsägarna.

att

uppdra till regionstyrelsen att under 2021 ta
fram en mindre grupp av intresserade 		
markägare som påbörjar arbetet med 		
att lyfta frågeställningar och ger 			
inspel till arbetet med 				
handlingsplanerna i de regionala 			
skogsstrategierna.

Vildsvin
Mellersta Kinnevald
Det är ren fakta, att myndigheter, politiker gör inget
konkret för att minska skadorna som vildsvin orsakar det
svenska jordbruket, det är bara tomt prat och fagra löften.
Nu brinner det i knutarna om Naturvårdsverkets plan
(löfte) att det ska vara en halvering av skadorna på gröda
o mark, samt antalet viltolyckor som vildsvin orsakar år
2025!! Jämfört med 2020. LRF är den enda som står på
bondens sida i detta elände. Men LRF måste bli mycket
mera konkreta, det tenderar att bli lite väl mycket prat utan
konkret handling.
Vi yrkar
att

LRF tar fram en konsekvensanalys över ett 		
system där varje markägare får betala till 		
en viltskadefond, som ska täcka de skador som
vildsvinen orsakar.

Yttrande 4
Styrelsens redovisning
Regionstyrelsen håller med motionären om att det är
viktigt att det händer något i vildsvinsfrågan. Det är många
aktörer som jobbar för att hitta lösningar på problematiken
den växande vildsvinsstammen orsakar. Naturvårdverkets
handlingsplan, Livsmedelsverkets utredning för att få sälja
vildsvinskött, LRFs handlingsplan med olika åtgärder i
vildsvinsfrågan har blivit en riksdagsfråga. Frågan är helt
klart på agendan men beslut och regeländringar tar tid
och skadebilden i jordbruket fortsätter.
Regionstyrelsen vill nedan lyfta det arbete som pågår just
nu då LRF har viltfrågan som ett prioriterat fokusområde.
Tillsätt en ny jaktlagsutredning - En pågående process att få
en ny jaktlagsutredning som LRF jobbat med i flera år men
ännu ser vi ingen förändring.
Reglera utfodringen av vilt - För stora stammar ska
inte gynnas. LRF har 25 januari 2021 lämnat förslag till
ändringar av jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen
(1987:905) som gör det möjligt att meddela förbud mot
och villkor för utfodring av vilt. Besked kommer troligen
under året.
Tillåt drönare med kamera och fordon vid jakt på vildsvin
så att jakten blir mer effektiv - LRF har gjort en framställan
till regeringen i juni 2019 men har ännu inte fått något
svar men kraven finns med i vår handlingsplan.
Tillåt skyddsjakt på vildsvin på hela den fastighet som har
skador, slopa den generella fredningen av vildsvinssuggor
som åtföljs av smågris - LRF har lämnat förslag i yttrande
till Naturvårdverket i översynen av jakttider som regleras
i jaktförordningen som varit ute på remiss. Troligen
kommer beslut innan jaktåret 2021.
Översynen omfattar bland annat följande jakttider:
• Jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ
och licensjakt
• Tid på dygnet olika viltslag får jagas samt
• Tider för hundanvändning vid jakt och jaktträning med
hund.

Ändra reglerna för fångst av vildsvin så att även vuxna
vildsvin får fångas - LRF har haft möten med handläggare
på Naturvårdsverket.
Samordna jakttiderna så att fler viltarter kan jagas under
samma tider - LRF har i yttrandet till Naturvårdsverket tagit
upp detta (se ovan)
Tillåt hjälpmedel som rörlig belysning och
mörkerriktmedel för fler arter än vildsvin, t.ex hjortdjuren
- Det finns möjlighet att söka dispens för användning av
mörkersikte för annat vilt än vildsvin genom Länsstyrelsen.
Ge jägare möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till
konsument - Livsmedelsverkets förslag utreds och LRF
har svarat på remiss (jan 2021) om regler för att sälja
vildsvinskött
Subvention av trikintest - I budgeten för 2021 satsar
regeringen 20 miljoner kronor årligen för subventionering
av trikintest. Fram till 2025 blir det en satsning på 100
miljoner kronor. Denna fråga har LRF drivit i flera år
Ta fram toleransnivåer för viltskador i jordbruk - LRF ska
ta fram underlag för toleransnivåer för skador liknande
det som finns i de skogliga målen (7 av 10 tallar ska vara
oskadade när de når betesfri höjd). En toleransnivå behövs
till ett beräkningsverktyg hur man kan beräkna skador på
fastighetsnivå. Detta arbete beräknas vara klart under 2021.
Beräkningsverktyg för vildsvinsskador - LRF Jönköping har
tillsammans med Länsstyrelsen och markägare genomfört
en beräkning av vildsvinsskador på fastighetnivå,
(Vetlandaprojektet) Dessa beräkningar ska användas för att
visa myndigheter, politiker, markägare, arrendatorer och
jägare viltskadekostnader på fastighetsnivå.
Motionären vill att LRF tar fram en konsekvensanalys över ett
system där varje markägare får betala till en viltskadefond, som
ska täcka de skador som vildsvinen orsakar.
LRF har svarat på många vildsvinsmotioner där motionärer
vill ha ersättning för skador. Frågan har alltså analyserats
och övervägts förut, även om det inte finns någon formell
konsekvensanalys framtagen. LRFs utgångspunkt är
att skadeproblematiken skall lösas genom minskade
viltstammar så skadorna hamnar på acceptabla nivåer och
inte genom ersättningssystem som riskerar sända signaler
om att överstora viltstammar är norm och som dessutom
innebär ökad byråkrati och regelkrångel. Det kan också
förväntas finnas interna meningsskiljaktigheter till ett
sådant system inom LRFs medlemskår då stora delar av
Sverige saknar vildsvin och istället har bekymmer med
andra viltarter som älg eller stora fåglar. Ett ersättningssystem finansierat av markägare som ersätter skador även
av andra jaktbara viltarter skulle i så fall kunna vara ett
alternativ.
Med utgångspunkt i att en viltskadefond inte påverkar
grundproblematiken med en överstor vildsvinsstam samt
att det skulle ta åtskilliga år att få ett eventuellt ersättningssystem i drift (om utredningen mot förmodan
kommer till slutsatsen att det är en bra lösning) är det
regionstyrelsens samlade bedömning att det är bättre att
lägga våra resurser på att minska vildsvinsstammen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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avslå motionen med hänvisning till vad 		
regionstyrelsen ovan anfört.

Motion och yttrande 4

Motion 4

Motion och yttrande 5

Motion 5

Yttrande 5

Livsmedelsstrategi
Mellersta Kinnevald

Styrelsens redovisning
Lönsamhet och Marginaler
Motionären pekar mycket specifikt på att den
ekonomiska marginalen hos primärproducenten /
bonden måste öka, det är bra för bonden, det är bra
för landet.

Vi hade en motion till förra årets årsmöte angående
hur uppnår vi livsmedelsstrategins syfte med att öka
livsmedelsproduktionen i Sverige. Motionen gick
vidare till regionstämman. Syftet med motionen
var att genomlysa var hamnar marginalerna inom
livsmedelskedjan? Och vidare att LRF måste aktivt
jobba med att höja bondens marginaler.

En hållbar produktion med tillväxt och värdeökning
på gårdsnivå, behöver starkare tydliggöras både
i vårt regionala och nationella livsmedelsstrategi
arbete och att det resulterar i lönsamhet och goda
marginaler för lantbruksföretagen

Vad vi kan notera så har inget hänt i den frågan så
frågan kvarstår. Vad gör LRF konkret för att höja
marginalen hos primärproducenten, bonden?

Vad ska man titta på i en marknadsekonomi som
kan ge förbättrade förutsättningar, men också kunna
mäta ekonomiska marginaler för bonden?

Att höja marginalen hos bonden måste vara ett
prioritet ett för att förverkliga livsmedelsstrategin,
och att öka produktionen av svenska livsmedel, inte
minst i spåren av den pandemi vi just nu genomgår,
varje land måste se till att det produceras livsmedel
som ska räcka att förse sin befolkning med mat, även
i kristider.

EU-direktivet om otillbörliga handelsmetoder
i livsmedelskedjan är på väg att implementeras
och kan vara bidragare till nya och förbättrade
förutsättningar. Under lång tid har metoder
som ses som otillåtna och som också ökat under
senare år, påverkat möjligheterna för den svenska
livsmedelskedjan på ett negativt sätt. Utredaren har
kartlagt och påvisar flertalet möjliga förbättringar. I
utredningen med LRFs medverkan kan också utläsas
upplevelser av otillbörliga handelsmetoder. Sunda
affärsrelationer och affärsmetoder är en grund för att
förbättra bondens andel av livsmedelsvärdet i kedjan.

Att öka bondens marginaler, är stor samhällsnytta, då
ökar investeringarna på gårdarna med ny teknik, bra
för landsbygd, bra för konsument, bra för klimat och
miljö.
Vi yrkar
att

LRF omgående startar en kampanj för att se
till att bondens marginaler förbättras högst
väsentligt.

Hela livsmedelskedjan behöver ta ett ansvar för det
utvecklingsarbete som lantbruksföretagaren gör
med sina olika investeringar i sin verksamhet, annars
blir efterföljande led utan råvara på sikt. Det kan
mätas bl.a. med en ökning av matkronans del till
primärledet.
Bondens andel av matkronan är i dag ca 9% (den
belyser produktionsvolymer för nationell konsumtion
samt värdeutveckling av råvaran inkl. moms). Statens
andel av matkronan är 11%., handeln har 32%
och importen står för 36%. Det innebär att om vi
också kan öka produktion, minska import så kan
marginalen till bonden förbättras. (enligt siffror
2010-2018)
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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uppdra åt regionstyrelsen att skicka en 		
motion till riksförbundsstämman i 		
motionärens anda om ökade 			
ekonomiska marginaler i syfte att öka 		
lönsamhet och livsmedelsproduktionen i
landet.

Yttrande 6

Tullens befogenhet
Mellersta Kinnevald

Styrelsens redovisning
Här kommer en uppföljning på en motion från förra
året regionstämma. Som Mellersta Kinnevald så rätt
skriver i sin motion så har regeringen lagt ut detta
på remiss angående ändringar i smugglingslagen där
sista svarsdatum var 18 dec 2020. Remissen håller på
att behandlas av finansdepartementet just nu. Lagen
beräknas att träda i kraft 1 juli 2021.

Vi hade en motion förra året angående tullens
befogenheter att beslagta misstänkt stöldgods vid
gränser och färjeläger. Nu har regeringen lagt
förslag om detta, men tyvärr de har inte tagit steget
fullt ut, så även i fortsättningen är det fritt fram för
stöldligor att stjäla maskiner, verktyg etc. framförallt
på landsbygden är detta ett stort problem.

LRF har varit på frågan i flera instanser och påtalat
att detta är en viktig fråga för att ge tullen utökade
befogenheter. Anna Karin Hatt LRFs VD har
skrivit under en debatt artikel angående tullens
befogenheter i Dagens industri 16 dec 2020 under
rubriken ”Känner regeringen inte till riktningen på
flödet av stöldgods över Sveriges gränser?”

Tullen måste få samma möjligheter att kontrollera
fordon och beslagta misstänkt stöldgods, som man
har när det gäller vapen och narkotika. Alltså det
måste kunna bevisas att det jag har i mitt fordon
tillhör mig.
Vi yrkar
att

I den artikeln lyfts samma problematik som
motionären lyfter att vidtagna åtgärder sannolikt inte
kommer att vara tillräckliga.

LRF tar tag i detta, så att tullen får 		
möjligheter att stoppa utförsel av stöldgods,
detta kommer att radikalt minska stölderna
på landsbygd.

Vid LRF Entreprenads branschråd i mitten av
januari i år hade man medverkan av två poliser som
arbetar med internationella brottsnätverk och de
berättade vad polisen kan göra för att utreda och
förebygga brotten. Mycket av godset går via ordinarie
transportlogistik vilket betyder att godset och
chauffören inte behöver hänga ihop på något sätt
utan chauffören kör bara ett gods på uppdrag. De
internationella nätverken är duktiga på att förfalska
papper så att transporten ser helt OK ut.
LRF Entreprenad har i årets verksamhetsplan
prioriterat frågan om brottslighet och där ingår
självklart att jobba för att tullens befogenheter
behöver ökas ytterligare. Dessutom behövs mer
resurser eftersom tullens ”ordinarie” uppdrag att
bevaka införsel över gränsen självklart finns kvar.
När brottslingarna också är duktiga på att förfalska
dokumentation behöver tullen ytterligare möjlighet
och kanske kunskap för att avslöja stöldgodset.
Så regionstyrelsen tycker att LRF verkligen jobbar
med frågan och tycker att lagen bör träda i kraft först
innan vi kan påtala någon förändring.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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motionen anses besvarad med vad 		
regionstyrelsen i sitt yttrande anfört.

Motion och yttrande 6

Motion 6

Motion 7

Yttrande 7

Vildsvinsjakt
Kristianopel

Styrelsens redovisning
Regionstyrelsen delar motionärens beskrivning
angående problem och svårigheter med jakt efter
vildsvin. Den stora tillväxttakten av vildsvinsstammen
som vi ser i hela regionen gör att vi behöver alla
till buds stående medel för att minska vildsvinens
framfart på våra åkrar och betesmarker där de
orsakar stora skador. Jakttid och skyddsjakt
på vildsvin möjliggör många jakttillfällen men
landskapets struktur försvårar jakten. Det behövs
olika hjälpmedel för att underlätta jakt.

Motion och yttrande 7

Med anledning av att vi ser att vildsvinsstammen
inte går att hålla på rimliga nivåer med nuvarande
regelverk och oacceptabla skador på våra grödor som
följd.
Detta trots att många markägare och jägare i
området (och naturligtvis runt om i Sverige) gör sitt
yttersta med alla tillgängliga medel för att begränsa
vildsvinens spridning och framfart.

Ett av de främsta hjälpmedel vid jakt som blivit
godkända är mörkerriktmedel, en fråga som LRF
drivit under flera år.

Tyvärr är det mycket svårt i skogs- och mellanbygd att
jaga på ett effektivt sätt under växtodlingssäsongen
när fälten/åkerlapparna ligger insprängda mellan
skog, stora buskage och majsodlingar mm. Detta gör
att vildsvinen har i stort sett obegränsade möjligheter
att hålla sig skyddade mot jakt.

LRF driver även på för att tillåta drönare med
kamera samt motordrivet fordon vid jakt på vildsvin
så att jakten blir mer effektiv. LRF har gjort en
framställan till regeringen i juni 2019 angående detta
men har ännu inte fått något svar. Kraven finns med i
vår handlingsplan och påverkansarbetet fortsätter.

Vi anser med anledning av detta att det är
nödvändigt att vi tillåts skyddsjakt på vildsvin
från motordrivet fordon på odlad mark under
växtsäsongen, förslagsvis under perioden 1 april - 30
november.

Vidare har LRF lämnat förslag i remissyttrande till
Naturvårdverket i översynen av jakttider, som regleras
i jaktförordningen, att tillåta skyddsjakt på vildsvin på
hela den fastighet som har skador och att slopa den
generella fredningen av vildsvinssuggor som åtföljs av
smågris.

Vi yrkar
att

att

LRF Riks driver frågan mot våra politiker
och beslutsfattare med den bestämda 		
meningen att detta är nödvändigt för att 		
lyckas trycka tillbaka och 			
hålla vildsvinsstammen på en acceptabel 		
nivå.

Under riksförbundsstämmans motionsbehandling
hösten 2020 debatterades möjligheten att använda
motordrivna fordon under jakt intensivt och
slutligen beslutades att LRF ska arbeta för utökade
möjligheter att kunna använda motordrivna
fordon både vid skyddsjakt som vid vanlig jakt. Det
motionären efterfrågar ligger således helt i linje med
LRFs nuvarande ståndpunkt i frågan.

motionen i sin helhet skickas vidare till LRFs
riksförbundsstämma.

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

Motion 8

Yttrande 8

Biotopskyddade element
Kristianopel

Styrelsens redovisning

Även om lättnader i möjlighet att ta bort befintliga
element har införts enligt 7 kapitlet 11b §
miljöbalken 1998:808 är jordbrukaren kraftigt
begränsad i åtgärder som kan underlätta brukande
av åkrar. Därtill innebär nuvarande lagstiftning
att nya biotopskyddselement, som skyddas genom
denna lagstiftning, automatiskt uppkommer om
jordbrukaren av rationaliseringsskäl till exempel
i anslutning till åkermark lägger upp en hög med
stenar eller gräver fram ett tillfälligt avvattningsdike
med avsikt att vid senare tillfälle återställa/
transportera detta vidare.
Vi yrkar
att

LRF Sydost och riks arbetar skyndsamt och
kraftfullt med frågan, för att få 			
bukt med denna, i vårt tycke helt onödiga
lag och myndighetsutövning.

att

motionen tillstyrks för vidarebefordran till
LRFs riksförbundsstämma.

Sedan 2014 finns, som motionären hänvisar till, en
dispensparagraf i miljöbalken som syftar till att göra
det lättare att ta bort odlingshinder om det bidrar till
att göra jordbruket mer rationellt och anpassat till
dagens maskinpark och brukningsformer. Detta kan
synas som en detalj, men det var en stor framgång för
LRFs mångåriga påverkansarbete i frågan.
Ämnet har hanterats på de senaste årens
riksförbundsstämmor. 2018 bifölls en motion om
att det ska bli lättare att få dispens om man utför en
kompensatorisk åtgärd, exempelvis att stenar flyttas
till annan plats. 2019 besvarades en motion om att en
markägare måste kunna ta bort sten som denna själv
har lagt upp. Det som hänt sedan 2019 års stämma
är att det särskilda beslutsstöd som länsstyrelserna
använde sig av, har avvecklats. Denna beräkningsmall
innebar till en början att det var väldigt svårt att nå
kriterierna för en dispens och det fick därmed också
hård kritik. Nu ska sökandens egna beräkningar väga
tyngre.
Inom LRF Sydost arbetas det för lättnader
i biotopskyddsreglerna genom att påverka
länsstyrelsernas tolkning av naturvårdsverkets
handledning. I synnerhet bör det finnas en
bättre tillämpning utifrån lokala förutsättningar,
med en större möjlighet till dispens där
rationaliseringsbehovet är stort. Därutöver skall
länsstyrelsens handläggningstid och utredningsinsats
vara i proportion till ansökans omfattning för en
rimlig konsekvensanalys samtidigt som att besked
skall lämnas skyndsamt.
Detta är det som i stor utsträckning sker genom den
så kallade stenmursgruppen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

regionstyrelsen får i uppdrag 			
att formulera en motion 			
till riksförbundsstämman i 			
motionärens anda.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad
styrelsen i sitt yttrande anfört.
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Motion och yttrande 8

Lantbrukaren kan drabbas hårt i rationalisering av
sitt jordbruksföretag på grund av begränsningar
som nuvarande lagstiftning och tillämpning
genom generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 §
miljöbalken 1998:808 innebär.

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det
finns utrymme för förbättringar av lagstiftningen
kring det generella biotopskyddet och därmed
primärt av naturvårdsverkets vägledning, och dess
tolkningen. Som exempel blir en hög med stenar
biotopskyddade ett år efter att de första stenarna
lagts på platsen enligt denna handledning.

Motion och yttrande 9

Motion 9

Yttrande 9

Orimliga myndighetskontroller
Kristianopel

Styrelsens redovisning
LRF Sydost har fått in en motion från Kristianopels
lokalavdelning som handlar om myndigheters
kontroller av lantbrukets verksamheter och i synnerhet
de kontroller som berör miljötillsynen, hur dessa utförs
och debiteras.

Lantbruket är i dag övervakat och kontrollerat av
myndigheter, som i vårt tycke har en väldigt tveksam
prissättning, där det också skiljer mycket mellan
kommuner och regioner. I de få fall det verkligen
görs kontroll, är det en högst bristfällig kunskapsnivå
hos de som utför kontrollerna. Vi syftar framförallt på
miljötillsyn.

Man påtalar av egen erfarenhet flera olika aspekter
som man tycker skulle kunna leda till en bättre och
därmed god myndighetsutövning istället för något som
många idag upplever som en onödigt dyr och ineffektiv
kontrollverksamhet.

Prissättning är ofta en väl tilltagen årlig avgift
och att specificera fakturor anser man sig inte
behöva. Kontinuiteten och att det verkligen utförs
någon, är i det närmaste obefintlig, detta skylls
på underbemanning, när orsaken snarare är
effektivitetsbrist.

Motionärerna vänder sig mot att man tar ut en fast årlig
avgift istället för en debitering efter utfört besök. Att det
ofta händer att den kontrollant som kommer inte har
rätt kompetens för det personen ifråga ska kontrollera,
p.g.a. att myndigheten inte har rekryterat rätt personal
för just den här yrkesutövningen.

Kunskapsnivån om praktiskt lantbruk hos kontrollanter
är skrämmande låg. Att skicka ut kontrollanter som har
bristfälliga kunskaper om lantbruk, lagar och regler,
är inget annat än ett hån mot oss som yrkesgrupp,
samtidigt som vi ska uppfylla lagens bokstav. Om detta
skulle vi kunna skriva en skräckroman, men känner
att det är överflödigt, då de flesta lantbrukare är väl
medvetna om detta fenomen.

Många lantbrukare är certifierade utöver vad svensk
lagstiftning kräver vad gäller miljö eller djurskydd.
Dessa certifieringar innebär att man kontrolleras från
fler håll än myndigheter och borde kunna bidra till att
man kan erhålla vissa lättnader i t.ex. avgifter vilket är
en kommunal fråga som flera kommuner har tagit med
i sina tillsynsavgifter.

Vi anser att det offentliga ägnar sig åt indrivningsverksamhet, eller alternativt utryckt, extra
skatteindrivning. I vår värld är det motorcykelåkande
”gentlemän” med ölmage och skinnväst som brukar
bedriva denna typ av verksamhet.

Regionförbundsstyrelsen håller med om flera av
motionens påpekanden. Och som men säger i
motionen, vi motsätter oss inte att bli kontrollerade
men då ska det ske med kompetent och för uppdraget
utbildad personal och kostnaden för kontrollen ska vara
utifrån utförd tjänst inte genom en fast årlig avgift som
inte på något vis motsvarar insatsen.

Många lantbrukare resonerar, ”jag betalar, det är
lugnast, man vill ju inte bråka med myndigheter”.
Ytterligare, är många lantbruk i dag anslutna till någon
form av kvalitésäkringsprogram som Arla, Svensk Fågel,
Sigill, KRAV osv. som ofta gör betydligt mer omfattande
kontroller än vad det offentliga gör. Detta tas det ingen
hänsyn till hos de kontrollerande myndigheterna.
Påpekar man det oriktiga upplägget för tjänstemän och
politiker, gör de det lätt för sig genom att säga ”det är
lagkrav, vi kant inte göra något”. Vi motsätter oss inte
kontroller, men de skall utföras schysst och likställas
mellan myndigheter, kommuner och regioner, avgiftsoch kvalitetsmässig.

Styrelsen föreslår stämman besluta

Vi yrkar
att

LRF centralt agerar kraftfullt mot denna 		
galenskap vad gäller prissättning, det vill säga
att timdebitering skall utgå vid kontroll, ej en
fast årlig avgift.

att

hänsyn tas till om lantbrukaren är ansluten till
kvalitésäkringsprogram, vilket mer än väl borde
räcka för att uppfylla myndigheters krav.

att

i de fall där myndigheter utför kontroll, måste
kontrollanten vara adekvat utbildad.

att

motionen vidarebefordras till LRFs 		
riksförbundsstämma
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att

regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en 		
motion till riksförbundsstämman i 			
Kristianopels motions anda.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad 		
styrelsen i sitt yttrande anfört.

Lantmäteriet
Mörbylångadalen
Lantmäteriet är en statlig förvaltningsmyndighet. De ska
vara de man vänder sig till när det uppstår konflikter
med gränsdragningar, samfälligheter mm. Hur deras
uppdrag från staten är vet vi inte. Men man kan säga
att det finns förbättringspotential. Lantmäteriet har
idag orimligt långa handläggningstider vid till exempel
avstyckningar och andra lantmäteriförehavanden.
Det enda de är ”bra” på är att ta betalt. Detta kan vara
hämmande vid generationsskiften och satsningar på
landsbygden.
Vad som är allvarligare än de långa handläggningstider
och de stora fakturorna är att vid digitaliseringen av
kartor har det begåtts stora misstag. Samfälligheter av
vägar har hamnat på enskilda markägare. Man lade
till samfälligheten till en närliggande mark på grund
av tidsbrist och ekonomi. Detta är inget problem ända
fram till det uppstår osämja i byarna. Detta kan leda
till att markägare inte kan ta sig fram till sin mark. När
samfälligheterna skapades fanns det en tanke med
dessa.
Påtalar man det för lantmäteriet säger de att de tar sig
inte an sådana ärenden på grund av dålig ekonomi.
Man kan ta sig an det och det sker en lantmäteriförrättning av den fastigheten som den gamla
samfälligheten ligger på. Detta kan ta flera generationer
i värsta fall.
Vi yrkar
att

LRF Sydost påtalar för lantmäteriet 		
att handläggningstiderna är orimliga och 		
vilka konsekvenser det kan medföra för 		
landsbygden.

att

LRF Sydost författar en motion till 		
riksstämman där man synliggör 			
problematiken med de ”försvunna” 		
samfälligheterna.

att

i motionen skriva att LRF med kraft 		
skall arbeta med att lantmäteriet återinför 		
samfälligheterna skyndsamt.

Yttrande 10
Styrelsens redovisning
En effektiv handläggning av lantmäteriärenden är
mycket viktigt för jord- och skogsbruksföretagare och
för samhällsbyggnaden på landsbygden i allmänhet.
LRFs medlemmar påverkas genom att köp- och
försäljning, fastighetsreglering, avstyckning mm. dröjer
och skapar därmed oro då osäkerhet råder huruvida
ansökan beviljas. Frågan om långa handläggningstider
och vilka problem detta medför för våra medlemmar
har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen inom LRF,
bl.a. genom tre motioner från Gotland, Värmland och
Västra Götaland till riksförbundsstämman 2017.

Frågan är även väl känd för Lantmäteriet. Enligt
myndighetens egen utsago finns utmaningar med såväl
tid, kostnad och kvalitet. Problemen beskrivs sedan lång
tid tillbaka vara följande:
• Lagstiftningen stöttar inte en digital process.
• Organisationsövergripande styrning och samverkan
saknas.
• Finansieringsmodeller stöder inte utveckling av den
digitala processen.
• Det finns en kompetens- och kapacitetsbrist.
• Det är brist på öppna data.
Detta finns bl.a. redogjort för på www.regeringen.
se: Lantmäteriets handläggningstider Skriftlig fråga
2019/20:1550 Lars Beckman (M) - Riksdagen
LRF deltar kontinuerligt i Lantmäteriets mark- och
fastighetsråd där såväl förbättringar i ärenderutiner
som förrättningars prisbild diskuteras. Vidare för LRF
samtal med kundbehovsansvariga på Lantmäteriet
för segmentet jord och skogsbruk. LRF har deltagit i
webbinarium med bl.a. Lantmäteriets GD där ämnet
har varit förbättringar och möjligheter med den digitala
samhällsbyggnadsprocessen. På sikt bör en sådan
förflyttning kunna skapa en effektivare handläggning
och därmed prisbild. Handläggningstiderna har
förkortats för vårt segment, även om de fortfarande är
alltför långa.
Höga totalkostnader för förrättningar är ett problem
som LRF har lyft och fortsatt kommer att lyfta. Dock
kan de höga kostnaderna i många fall kopplas till långa
handläggningstider. Kostnadsfrågan är således en
integrerad del i de förändringar som LRF vill se för hela
lantmäteriverksamheten."
Motionären beskriver att det "vid digitaliseringen av
kartor har begåtts stora misstag" och att det förekommit
att "samfälligheter försvunnit". Det är känt att i samband
med digitaliseringen av Lantmäteriets kartmaterial
har en del fel skett. Dock är en kartbild aldrig juridiskt
bindande utan det är koordinater, gränsmarkeringar
och de ursprungliga handlingarna. En samfällighet
ska inte kunna tas bort utan att ha föregåtts av en
lantmäteriförrättning. Vi har inga uppgifter om att
denna fråga tidigare lyfts av LRF-medlemmar. Därför
kan ytterligare utredning behövas för att bringa klarhet
i sakfrågan. LRFs juridiska rådgivning för medlemmar
kan ge vägledning hur det kan göras.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

regionstyrelsen uppdras att formulera 		
en skrivelse till Lantmäteriet för att reda ut 		
frågeställningen om försvunna samfälligheter

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad 		
styrelsen i sitt yttrande anfört.
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Motion och yttrande 10

Motion 10
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